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Forskargruppen PRO-CARE (Patient Reported Outcomes – Clinical Assesment Research &
Education), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan i fokus bedriver
sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid Högskolan
Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
Målsättningen med PRO-CARE är att verka för och underlätta arbetet med patientsäkerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och vetenskaplig
förankring i den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken
som används syftar till att förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning
och samverkan.
Under åren som gått har studenter medverkat i flera forskningsprojekt under den
verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till verksamheterna och vetenskapliga artiklar har producerats. Studierna går under benämningen ”FUSS” som står för
”Forskning, Utbildning och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.
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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka förekomsten av sömnsvårigheter bland personer på sjukhus,
särskilt boende samt inom hemsjukvård/kvalificerad vård i hemmet (KVH), samt att jämföra
sömnen hemma och på sjukhus för de personer som befann sig på sjukhus. Vidare var syftet att
högskolestudenter inom sjuksköterskeprogrammet skulle få träning i kritiskt tänkande, reflektion
och att introducera evidensbaserade verktyg/instrument för att underlätta beslut rörande
patientsäkerhet.
Metod: Datainsamlingen utfördes av sjuksköterskestudenter i kurs 6 och 16 under deras
verksamhetsförlagda utbildning på sjukhus, särskilt boende, hemsjukvård och KVH, 2011. Även
kliniska adjunkter/kliniska lärare och personal i verksamheterna medverkade till genomförandet.
Studenterna fick genom datainsamlingen träning i att ge information till personal och patient/
vårdtagare, sammanställa resultat från enheten/avdelningen, samt att återrapportera och reflektera
över resultaten. Screening avseende störd nattsömn (insomni) och dagsömnighet gjordes baserat
på bedömninsinstrumenten The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Minimal Insomnia
Symptom Scale (MISS), Scales for Outcomes in PArkinson’s disease – Sleep (SCOPA-Sleep),
Parkinson’s Disease Questionnaire-39 (PDQ-39) och Epworth Sleepiness Scale (ESS). Varje
sjuksköterskestudent tillfrågade cirka fyra patienter/vårdtagare om att medverka i studien.
Resultat: De på sjukhus och inom hemsjukvård/KVH sover i snitt färre timmar per natt jämfört
med de på särskilt boende. Det vanligaste sömnproblemet för alla tre grupper var att vakna under
natten och insomni var vanligare på sjukhus och inom hemsjukvård/KVH än på särskilt boende.
Det vanligaste problemet under dag- och kvällstid för de på sjukhus och inom hemsjukvård/KVH
var att somna under tiden när man tittat på TV eller läst. För de på särskilt boende var det vanligaste
problemet att plötsligt somna under dag- eller kvällstid. Vid jämförelse av sömntimmar per natt
hemma och på sjukhus bland de deltagare som befann sig på sjukhus skiljde sig sömntimmarna
inte markant åt. En något större andel bedömde sin sömnkvalitet som ganska dålig eller mycket
dålig under sjukhusvistelsen i jämförelse med sömnkvaliteten hemma. Även insomni var något
vanligare att uppleva på sjukhus än hemma. Merparten av deltagarna använde ungefär lika mycket
eller mer sömntabletter på sjukhuset än hemma.
Majoriteten av medverkande studenter ansåg sig ha fått en bättre vetenskaplig förståelse efter
genomförd studie, med en särskilt stor andel hos kurs 16 studenterna. En något större andel av
kurs 6 studenterna ansåg sig ha ökat sina kunskaper om sömnvanor/sömnproblem i jämförelse
med kurs 16 studenterna. Åtgärder för att underlätta sömnen hos patienter/vårdtagare som
föreslogs utav studenterna fokuserade på personalens bemötande, dokumentation och utvärdering
samt miljö och hjälpmedel. Majoriteten av studenterna var positiva till genomförandet av studien,
samt upplevde att även patienter och vårdtagare förhöll sig positiva till studien. Det var många
som däremot kritiserade att frågorna i frågeformuläret var snarlika och att det saknas frågor om
vad eventuella sömnsvårigheter berodde på.
Konklusion: Sjukhusvistelse var delvis associerad med negativ påverkan på sömnen. Generellt
rapporterar äldre personer på särskilt boende att de sover ganska bra. Att vara delaktiga i FUSSprojekt bidrar till en bättre vetenskaplig förståelse hos flertalet sjuksköterskestudenter.
Nyckelord: Insomni, sömn, dagsömnighet, sjukhus, särskilt boende, FUSS-projekt
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Summary
The aim of this study was to investigate the prevalence of insomnia among persons in hospital,
special acommondations/nursing homes and in home care/skilled care at home (SCH), and
to compare the sleep at home and in hospitals for the people who were hospitalized. Another
aim was that nursing students should get training in critical thinking, reflection and to introduce
evidence based tools that can serve as a basis for decision with respect to patient safety.
Methods: The data collection was conducted by nursing students in course number 6 (2nd semester)
and 16 (6th semester) during their work based education, in hospitals, home care, palliative care, and
in nursing homes, 2011. Teachers and staff also collaborated during data collection. The students
got training in informing the staff and the patient, obtaining informed consent, give feed-back
to staff about the results and reflect about the findings. The screening of sleeping problems was
done using the tools The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Minimal Insomnia Symptom
Scale (MISS) Scales for Outcomes in PArkinson’s disease – Sleep (SCOPA-Sleep), Parkinson’s
Disease Questionnaire -39 (PDQ-39) and Epworth Sleepiness Scale (ESS). Each student assessed
four patients after having obtained informed consent.
Results: The persons in hospitals and at home care/SCH sleep in average fewer hours per
night compared with those in special acommondations/nursing homes. The most common
sleep problem was for all three groups “night awakenings” and insomnia was more common
in hospitals and home care/SCH than in special acommondations/nursing homes. The most
common problem during daytime and evening for the ones in hospital and home care/SCH was to
fall asleep during the time watching TV or reading. For those in special acommondations/nursing
homes the most common problem was to suddenly fall asleep during the day or evening. When
comparing hours of sleep per night at home and in hospital among the participants who were
hospitalized it showed that the sleeping hours are not very different. A slightly larger proportion
rated their sleep quality as fairly bad or very bad during the hospital stay in comparison to the
quality of sleep at home. Insomnia was also slightly more likely to experience in hospital than at
home. Most of the participants used as common or more sleeping pills in the hospital than at
home.
The majority of participating students claimed to have obtained a better scientific understanding
after completing the study, with a particularly large proportion of the students in course number
16. A slightly larger proportion of the students in course number 6 felt they had increased their
knowledge about sleep habits/sleep problems compared with the students in course number 16.
Measures that were proposed by the students to facilitate sleep for patients/residents focused on
the attitude of the staff, documentation and evaluation of the sleep, and improvement of the
environment and types of facilities. The majority of students felt positive to the implementation
of the study, and felt that patients and residents held a positive attitude towards the study as well.
Many people however criticized that the questionnaire had many similar questions and that there
were no questions about causes of insomnia.
Conclusions: Hospitalization affects sleep partly negative, which mainly contribute to a larger
use of sleep medication. Generally elderly at residential care sleep quite well. Being involved in
the FUSS project contributes to a better scientific understanding among most of the nursing
students.
Keywords: Insomnia, sleep, daytime sleepiness, hospital, residential care, FUSS project
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Personal och studenter som medverkat vid sjukhusen i Kristianstad, Hässleholm,
Ängelholm, Helsingborg, Karlshamn, Höör, Ystad och Simrishamn.
Kommunerna (särskilda boenden, hemsjukvård, KVH) i Kristianstad, Helsingborg,
Ängelholm, Förslöv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Hässleholm, Vinslöv, Osby, Åstorp,
Östra Göinge, Bromölla, Sölvesborg, Karlshamn, Olofström, Hörby, Malmö,
Simrishamn och Tomelilla.
Kliniska adjunkter och kliniska lärare samt handledare.
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Inledning
Denna rapport är en del av en större satsning på patientsäkerhet i ett unikt samarbete mellan
forskargruppen PRO-CARE (Patient Reported Outcomes – Clinical Assessment Research &
Education), sjuksköterskeprogrammet samt sjukhus och kommuner i Nordöstra Skåne. Tidigare
har större prevalensstudier gjorts som fokuserat på trycksår, nutrition, hygien/sårmikrobiologi,
fallrisk samt smärta, och av dessa har betydande förbättringar av vårdrutiner noterats (Ulander et
al. 2006; Westergren et al. 2008; 2009a; 2009b; 2009c; 2009d; Westergren & Hedin, 2011a).

Albert Westergren, Professor i Omvårdnad
Peter Hagell, Professor i Vårdvetenskap
Emma Lindgren, Forskningsassistent
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Bakgrund
Nästan en tredjedel av Sveriges befolkning lider av någon form av sömnstörning (Ohayon &
Bader 2010). De vanligast förekommande problemen är att inte känna sig utvilad efter sömn
(18%), att vakna flera gånger under natten (14,5%) samt att ha svårigheter att somna (6,3%). Störd
sömn försämrar det dagliga livet, ökar dödligheten samt risken för bland annat diabetes, hjärtkärl-sjukdomar och immunologiska sjukdomar (Broman et al. 2008, Marinus et al. 2003, Ohayon
& Bader 2010). Det är särskilt viktigt med en god sömn under sjukdomsperioder då kroppens
reparationsarbete till stor del sker under sömnperioden (Jönsson 1995, Shapiro & Flanigan 1993).
Insomni är ett tillstånd som oftast definieras som en upplevelse av otillräcklig sömn eller sömnbrist.
World Health Organisation har definierat insomni (insomnia) utifrån fyra utgångspunkter:
A. Svårigheter att somna, problem med avbruten sömn på grund av uppvaknande eller att
inte känna sig utvilad efter sömn.
B. Sömnstörningarna förekommer minst tre gånger per veckan under minst en månad.
C. Sömnstörningarna resulterar i märkbar oro eller stör det dagliga livet.
D. Frånvaro av organiska faktorer såsom neurologiska eller andra medicinska tillstånd,
psykoaktivt läkemedelsmissbruk eller medicinering (WHO 1993).
Under sjukhusvistelse har den enskilde individen begränsade möjligheter att påverka sin
sovsituation. Jönsson (1995) beskriver i boken ”Sömn – faktorer som påverkar sömn under
sjukhusvistelsen” en studie där hon har kartlagt sovmiljöer på sjukhus genom att studera den
fysiska miljön och personalens arbetsrutiner inne på patientrummen. Resultatet visar på att det
finns flera stressorer som kan störa sömnen under sjukhusvistelse. Det handlar om stress på grund
av oro och smärta, arbetsrutiner och vårdåtgärder som stör sömnen samt sjukhusets ekonomi
(som kan påverka sömnen genom exempelvis rumsstorlek och bäddutrustning). Som åtgärder för
primär prevention föreslås tre målsättningar:
-

Att mera kunskap om sömnens och vilans betydelse för läkning och det allmänna
välbefinnandet förmedlas i vårdutbildningar på alla nivåer.
Att mera resurser ägnas åt forskning om hur sömnstörningar påverkar läkningsprocessen.
Att sömnhygieniska aspekter poängteras i friskvårdsprogram
(Jönsson 1995).

Sjuksköterskan arbetar idag inom många olika verksamhetsområden och vårdformer med mycket
skiftande arbetsuppgifter vilket ställer höga krav på deras yrkeskompetens. För att ge studenter
i sjuksköterskeutbildningen en god förutsättning inför kommande yrkesroll är det viktigt att de
i sin utbildning får ta del av aktuella verktyg, både i teorin som i praktiken. I Socialstyrelsens
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) tar man upp betydelsen av
kompetensområdet forskning. För en sjuksköterska är det viktigt att ha förmågan till att kunna
kritiskt granska och reflektera över befintliga rutiner och metoder, implementera ny kunskap
genom utvecklingsarbete och kunna medverka i handledning av studenter och medarbetare
(Socialstyrelsen 2005).
På Högskolan Kristianstad har man sedan 2005 involverat sjuksköterskestudenter i genomförandet
av studier kring patientsäkerhet under deras verksamhetsförlagda utbildning. Syftet med samverkan
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är att ge studenterna en praktisk anknytning till forskning och samtidigt binda samman högskolans
tre primära uppgifter; forskning, utbildning och samverkan. Studierna går under benämningen
FUSS som står för ”Forskning, Utbildning och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”. I en
rapport från forskargruppen PRO-CARE fann man att studenternas medverkan i dessa studier
gav dem träning i:
-

att vara arbetsledare/handledare
att informera och föra en dialog
att använda strukturerad riskbedömning
att möta personen bakom diagnosen
att arbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
(Edfors et al. 2011)

Syfte
Syftet med studien var att undersöka förekomsten av sömnsvårigheter bland personer på sjukhus,
särskilt boende samt inom hemsjukvård/kvalificerad vård i hemmet (KVH), samt att jämföra
sömnen hemma och på sjukhus för de personer som befann sig på sjukhus. Vidare var syftet att
högskolestudenter inom sjuksköterskeprogrammet skulle få träning i kritiskt tänkande, reflektion
och att introducera evidensbaserade verktyg/instrument för att underlätta beslut rörande
patientsäkerhet.

Metod och genomförande
Urval
Hösten 2011 inkluderades de patienter/vårdtagare där sjuksköterskestudenter utförde sin VFU
som inte avböjde medverkan och som var inskrivna vid avdelningen då studien skulle utföras.
Totalt ingick 576 patienter/vårdtagare i studien.
Instrument
Avseende sömn
I denna studie har frågor om nattsömn och dagsömnighet hämtats från instrumenten Pittsburgh
Sleep Quality Index (PSQI; Buysse et al. 1988), Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS; Broman
et al., 2008, Hellström et al. 2010), Scales for Outcomes in PArkinson’s disease – Sleep (SCOPASleep; Marinus et al. 2003) och Parkinson’s Disease Questionnaire - 39 (PDQ-39; Peto et al. 1995;
Nilsson et al. 2010). En fråga är även inspirerad från Epworth Sleepiness Scale (ESS; Johns 1991;
Hagell & Broman 2007). De deltagare som befann sig på sjukhus gjorde två skattningar: sömnen
hemma före sjukhusvistelsen samt sömnen under sjukhusvistelsen. Frågeformuläret återges i
Bilaga 1.
MISS (Broman et al. 2008, Hellström et al. 2010) är ett screeninginstrument för insomni som
fokuserar på svårigheter att somna, vakna på natten och att inte känna sig utvilad efter sömn. Varje
fråga ger mellan 0-4 poäng som sedan summeras till en totalpoäng. Denna kan variera mellan 0-12
poäng; sju poäng eller mer anses innebära stor risk för förekomst av insomni. MISS användes i sin
helhet i denna studie.
SCOPA-Sleep (Marinus et al. 2003) är en skattningsskala avseende nattsömn och dagsömnighet.
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Skalan är framtagen att fungera som ett verktyg för att mäta sömnproblem hos personer med
Parkinsons sjukdom men är även applicerbar på den övriga befolkningen. SCOPA-Sleep består
av elva frågor avseende den senaste månaden, med graderade svarsalternativ. Frågeformuläret
innefattar två delar; frågor om sömnsvårigheter under natten och frågor om sömnighet under
dagtid. Delarna består av fem respektive sex frågor där varje fråga kan ge mellan 0-3 poäng.
Poängen summeras i varje del och varierar mellan 0-15 poäng respektive 0-18 poäng. En högre
poäng innebär en sämre nattsömn/större upplevd dagsömnighet. Förutom de elva frågorna så
finns det i detta instrument även frågor om användning av sömntabletter. Ytterligare en fråga
används för att bedöma hur nattsömnen varit generellt under senaste månaden. SCOPA-Sleep
användes i sin helhet i denna studie.
Därutöver användes två separata frågor om nattsömn och två avseende dagsömnighet. Frågorna
avseende nattsömn plockades från Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) som är en skattningsskala
avseende sömnkvalitet under den senaste månaden (Buysse et al. 1988). En fråga (fråga 6 i PSQI)
avser hur personen bedömer att sömnkvaliteten varit senaste månaden (fyra kategorier; från
Mycket god till Mycket dålig) och den andra (fråga 4 i PSQI) avser hur många timmars faktisk
sömn personen bedömer sig ha fått per natt under senaste månaden. Beträffande dagsömnighet
användes en fråga från hälsostatusformuläret Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39; Peto
et al. 1995; Nilsson et al. 2010). Denna fråga handlar om hur ofta under den senaste månaden
personen oväntat har somnar under dagen (fråga 30 i PDQ-39). Dessutom konstruerades en fråga
(inspirerad av skattningsskalan ESS; Johns 1991; Hagell & Broman 2007) specifikt för denna
studie, beträffande personens tendens/benägenhet att slumra till eller somna under dagen.
För utvärdering av sömnen under sjukhusvistelse användes ett modifierat frågebatteri till de
personer som låg på sjukhus, där frågorna modifierades att enbart avse sjukhusvistelsen (istället
för senaste månaden). Avseende nattsömn bestod detta av MISS, frågorna 4 och 6 från PSQI samt
frågor om användning av sömntabletter (från SCOPA-Sleep). Avseende dagsömnighet användes
fråga 30 från PDQ-39 och frågan konstruerad med inspiration från ESS (med modifierade
svarsalternativ för att vara applicerbara på kortare tidsperioder).
Demografiska och övriga variabler
I frågeformuläret ingick demografiska variabler såsom ålder, kön, civilstånd och högsta utbildning.
Det ingick även variabler som berörde sjukdomstillstånd, journaldokumentation avseende sömn/
sömnvanor, upplevelse av sjukdom samt skattning av upplevd hälsa (Bilaga 1).
Analys
För databearbetning och analys (deskriptiv statistik) användes SPSS 17.0. Kvalitativa data
grupperades och kategoriserades.

Etik
Medgivande till att delta i studien inhämtades genom ett informerat samtycke. Information
gavs både muntligt och skriftligt. Inga uppgifter om namn och personnummer samlades in
för att säkerställa patienternas konfidentialitet och senare anonymitet. Studien bedrevs som ett
utvecklingsprojekt vilket innebar att inget godkännande från någon etisk kommitté krävdes, enligt
förordningen om etikprövning av forskning som avser människor (Riksdagen, 2003:460).
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Resultat
Patienter och vårdtagare
Deltagarna
Totalt ingick 576 deltagare i studien varav 446 (77%) låg på sjukhus, 80 (14%) bodde i särskilt
boende och 50 (9%) inom hemsjukvård/KVH (Tabell 1).
Deltagarna hade en medelålder på 72 år (SD, 16; min-max, 15-99 år) och andelen som var 65
år eller äldre var 72%. För de på sjukhus var medelåldern något lägre (67 år) medan de inom
hemsjukvård/KVH och särskilt boende hade en markant högre medelålder (77 respektive 85 år).
Fördelningen mellan könen skilde sig något hos deltagarna med en större andel kvinnor i alla tre
grupper. För de i särskilt boende var skillnaden som störst (72% kvinnor, 28% män) medan de på
sjukhus hade en mer jämn fördelning mellan könen (52% kvinnor, 48% män). Det fanns ingen
större skillnad i civilstånd hos deltagarna med undantaget för de på särskilt boende som hade en
betydligt större andel som var ensamstående (79%) (Tabell 1).
Det vanligast sjukdomstillståndet för alla tre deltagargrupper var sjukdomar i cirkulationsorganen
med en särskilt stor andel för de på särskilt boende (61%) och inom hemsjukvården/KVH
(62%). Därefter kom endokrina sjukdomar för de i inom hemsjukvård/KVH (34%), ortopediska
sjukdomar för de på särskilt boende (29%) och sjukdomar i andningsorganen för de på sjukhus
(20%). Merparten av de deltagare som befann sig på sjukhus upplevde svårighetsgraden av sin
sjukdom som svår (46%), medan de på särskilt boende och inom hemsjukvården/KVH upplevde
svårighetsgraden av sin sjukdom som måttlig (43% respektive 46%) (Tabell 1).
Hälften av deltagarna ansåg sig ha en god till utmärkt hälsa (50%) och hälften en någorlunda till
dålig hälsa (50%). De som bodde i särskilt boende och inom hemsjukvård/KVH skattade sin hälsa
något sämre än de på sjukhusen (Tabell 1, se nästa sida).
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Tabell 1. Beskrivning av deltagarna i studien.

Ålder, medelvärde (SD)

Sjukhus
(n = 446)
67 (16)

Särskilt
boende
(n = 80)
85 (8)

Hemsjukvård/KVH
(n=50)
77 (12)

Totalt
(n = 576)
72 (16)

Kön, %
Man
Kvinna

48
52

28
72

44
56

45
55

Civilstånd, %
Gift/sammanboende
Ensamstående

59
41

21
79

53
47

53
47

20
40
19
18

19
61
25
14

10
62
34
18

19
45
21
18

16

29

18

18

Upplevd svårighetsgrad av sjukdom, %
Mild
Måttlig
Svår
Ingen sjukdom

12
39
46
3

20
43
29
8

18
46
32
4

14
40
42
4

Upplevd hälsa, %
Utmärkt
Mycket god
God
Någorlunda
Dålig

6
14
32
34
14

4
10
30
40
16

4
10
28
30
28

6
13
31
35
15

Vanligaste sjukdomstillstånd, %
Andningsorganens sjukdomar
Cirkulationsorganens sjukdomar
Endokrin sjukdom
Mag-, tarm-, lever-,
bukspottkörtels- och/eller
gallvägssjukdom
Ortopedisk sjukdom
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Nattsömn och dagsömnighet
Detta avsnitt avser resultaten för deltagarnas habituella situation (de på särskilt boende och inom
hemsjukvård/KVH) samt situationen hemma, tiden innan inläggning på sjukhus (de på sjukhus).
Genomsnittet för antalet timmar sömn per natt under den senaste månaden skiljde sig med drygt
en timme per natt hos de tre deltagargrupperna. De på särskilt boende sov i genomsnitt fler timmar
per natt (7,7 timmar) än de på sjukhus och inom hemsjukvård/KVH (6,5 timmar respektive 6,8
timmar). Majoriteten av alla de tre deltagargrupperna bedömde sin sömnkvalitet som ganska god
eller mycket god. Den grupp med störst andel som bedömde sin sömnkvalitet som ganska dålig
eller mycket dålig var de på sjukhus (33%) (Tabell 2).
Det vanligaste sömnproblemet enligt MISS hos alla tre deltagargrupperna var att vakna under
natten (1.68). På sjukhus och hemsjukvård/KVH var medelvärdet på summerad MISS-poäng
drygt 4 poäng (4.18 respektive 4.15), något högre än på särskilt boende (3.29). Andelen med
insomni enligt MISS-skalan (7 poäng eller mer) var 25% hos de på sjukhus, 21% hos de inom
hemsjukvård/KVH och 10% på särskilt boende (Tabell 2).
När deltagarna fick bedöma sin nattsömn enligt SCOPA-Sleep låg det totala medelvärdet på 4.555.51 poäng, på en skala mellan 0-15 poäng där en högre poäng innebär sämre nattsömn. De på
sjukhus (5.42) och inom hemsjukvård/KVH (5.51) hade en något sämre skattad nattsömn än de
på särskilt boende (4.55). Det totala medelvärdet när det gällde upplevelse av sömnproblem under
dag- och kvällstid var låg för alla deltagargrupperna (2.90-3.80 poäng, på en skala mellan 0-18
poäng där en högre poäng innebär en större upplevelse av sömnproblem) (Tabell 2, se nästa sida).
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Tabell 2. Nattsömn och dagsömnighet.

Sjukhus
(n = 446)
6.5 (1.8)

Särskilt
boende
(n = 80)
7.7 (1.8)

Hemsjukvård/
KVH
Totalt
(n = 50)
(n = 576)
6.8 (1.7)
6.7 (1.8)

26
41
24
9

23
54
19
5

20
54
20
6

25
44
23
9

Summerad MISS, medelvärde
(SD) (MISS)1

4.18 (3.30)

3.29 (2.82)

4.15 (3.38)

4.05 (3.25)

Andel med insomni, %²

25

10

21

22

4.55 (3.45)
2.90 (2.70)

5.51 (4.36)
3.80 (4.01)

5. 27 (4.00)
3.51 (3.43)

Timmar/natt, medelvärde
(SD) (PSQI)
Sömnkvalitet, % (PSQI)
Mycket god
Ganska god
Ganska dålig
Mycket dålig

SCOPA-Sleep³
Nattsömn, medelvärde (SD)
5.42 (4.06)
Sömnproblem under dag- och 3.59 (3.48)
kvällstid, medelvärde (SD)

PSQI = The Pittsburgh Sleep Quality Index
MISS = Minimal Insomnia Symptom Scale
SCOPA-Sleep = Scales for Outcomes in Parkinson’s disease
¹ Varje fråga poängsätts på en skala från 0-4, där svarsalternativet Inga problem ger 0 poäng och
Mycket stora problem ger 4 poäng.
² MISS 7 poäng eller mer.
³ Nattsömn 0-15 poäng och sömnproblem under dag- och kvällstid 0-18 poäng.
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Det skilde sig inte nämntvärt mellan deltagargrupperna angående hur ofta de oväntat somnat
under dagen (PDQ-39). Andelen som ofta eller dagligen somnar oväntat var 20% på sjukhus, 21%
på särskilt boende samt 22% inom hemsjukvård/KVH. Det var däremot en desto större andel av
de inom hemsjukvård/KVH (34%) som somnar eller är på väg att slumra till under dagen (fråga
inspirerad av ESS) i jämförelse med de på sjukhus (28%) och särskilt boende (25%).
Sömn hemma och på sjukhus
De deltagare som befann sig på sjukhus fick förutom att värdera sin sömn hemma även svara på
frågor angående sin sömnkvalitet under sjukhusvistelsen (se bilaga 1).
Deltagarna hade spenderat varierande tid på sjukhus med 11 nätter som medelvärde. Medianen
var sex nätter, med 50% av deltagarna inom intervallet 2-11 nätter (q1-q3, 2-11). Vid jämförelse
mellan antal sömntimmar per natt hemma och på sjukhus sågs en något kortare uppskattad sovtid
på sjukhus (6.1 timmar jämfört med 6.5 timmar) (Tabell 3).
När deltagarna bedömde sin sömnkvalitet hemma och på sjukhus fanns det en viss skillnad i
svaren. En något större andel bedömde sin sömnkvalitet som ganska dålig eller mycket dålig under
sjukhusvistelsen (38%) i jämförelse med sömnkvaliteten hemma (33%) (Tabell 3).
Insomni var något vanligare på sjukhus än hemma (summerad MISS: 4.67 jämfört med 4.18).
Andelen med insomni enligt MISS (7 poäng eller mer) hade ökat under sjukhusvistelsen, från en
fjärdedel (25%) hemma till närmare en tredjedel (31%) på sjukhus (Tabell 3).
Vid frågan om användning av sömntabletter hemma och på sjukhus var det 44% som angav att de
använde mer sömntabletter på sjukhus än hemma och 47% som använde sömntabletter ungefär
lika mycket/ofta. Endast 9% använde mindre sömntabletter på sjukhus än hemma (Tabell 3, se
nästa sida).
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Tabell 3. Sömn hemma jämfört med på sjukhus.
Före sjukhus

På sjukhus

Antal nätter på sjukhus
Medelvärde (SD)
Median (q1-q3)
Timmar/natt, medelvärde (SD)
(PSQI)

---------------

11 (19.9)
6 (2-11)

6.5 (1.8)

6.1 (2.1)

Mycket god
Ganska god
Ganska dålig
Mycket dålig

26
41
24
9

17
44
25
13

Summerad MISS medelvärde (SD)
(MISS)¹

4.18 (3.30)

4.67 (3.45)

Andel med insomni, %²

25

31

Sömnkvalitet, % (PSQI)

Användning av sömntabletter på sjukhus %
Mer än hemma
Mindre än hemma
Ungefär lika mycket/ofta

----------------------

44
9
47

PSQI = The Pittsburgh Sleep Quality Index
MISS = Minimal Insomnia Symptom Scale
SCOPA-Sleep = Scales for Outcomes in Parkinson’s disease
¹ Varje fråga poängsätts på en skala från 0-4, där svarsalternativet Inga problem ger 0 poäng och
Mycket stora problem ger 4 poäng.
² MISS 7 poäng eller mer.
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Studenternas utvärdering
Kunskap och vetenskaplig förståelse
Majoriteten av medverkande studenter i både kurs 6 (64%) och kurs 16 (72%) ansåg sig ha fått
en bättre vetenskaplig förståelse efter genomförd studie, med en särskilt hög andel hos kurs
16 studenterna. Andelen som ansåg sig ha fått ett ökat intresse för sömnvanor/sömnproblem
var något mindre hos både kurs 6 (41%) och kurs 16 (46%). En något högre andel av kurs 6
studenterna ansåg sig ha ökat sina kunskaper om sömnvanor/sömnproblem (64%) i jämförelse
med kurs 16 studenterna (55%) (Tabell 4).
Tabell 4. Studenternas (kurs 6 och kurs 16, 2011) utvärdering av sina kunskaper och
vetenskapliga förståelse.
Kurs 6, n = 66,
Kurs 16, n = 74,
Totalt, n = 140,
%
%
%
Jag har fått bättre vetenskaplig 64
72
68
förståelse
Undersökningen ökade mitt
41
46
44
intresse för sömnvanor/
sömnproblem
Mina kunskaper om
64
55
59
sömnvanor/sömnproblem
ökade

Åtgärdsförslag
Efter genomförandet av studien fick studenterna möjlighet att skriftligt reflektera över åtgärdsförslag
med hjälp av frågan ”Finns det något personalen kan göra för att underlätta sömnen?” (Bilaga 2).
Svaren var många gånger snarlika och fokuserade på personalens bemötande, dokumentation och
utvärdering samt miljö och hjälpmedel.
Det var ett flertal studenter som tog upp vikten av att utgå från det individuella behovet.
Uppfattningen hos studenterna var att sömnen såg olika ut för den enskilda människan och det
var därför viktigt att kommunicera med patienten och fråga hur denne upplevde sin situation.
”Utgå från varje patients individuella behov och alltid ta reda på hur deras normala sömnvanor
är.”
”Sätta sig in i patienternas sömnsituation. Försöka ’bena’ ut vad det är som ger sömnproblem och
hitta lösningar som passar individen.”
Studenterna berörde i flera fall vikten av dokumentation och utvärdering som en strategi för att
kunna underlätta patienter/vårdtagares sömn. Att ge information till berörda, sätta in åtgärder
samt förebygga var delar i denna strategi.
”Fråga om grundorsaken till patientens sömnbesvär och åtgärda dessa samt förebygga det.”
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”Besluta om möjliga åtgärder och följa upp och utvärdera resultaten av dessa.”
Det fanns ett flertal förslag som belyste miljöns påverkan samt användbara hjälpmedel.
Studenterna uttryckte att man som personal kunde skapa en lugnare miljö genom enkla åtgärder,
såsom exempelvis att hålla en lägre ljudnivå på natten. Hjälpmedel som gavs som förslag var både
medicinska som praktiska. Det kunde handla om att erbjuda sömtabletter/smärtstillande, låna ut
öronproppar och att uppmuntra till fysisk aktivitet.
”Smyga mer/inte tända i tak. Prata tystare.”
”Föreslå att patienterna aktiverar sig under dagen så att de är trötta till natten, erbjuda sömnmedel.”
Sammanfattande reflektioner
På försättsbladet (Bilaga 2) fanns det möjlighet för studenterna att reflektera över genomförandet
av datainsamlingen. Majoriteten av studenterna uttryckte att det hade gått bra och att de var positivt
inställda till studien. De uppgav även att majoriteten av de tillfrågade patienter och vårdtagare
hade visat på en positiv inställning. Vissa patienter och vårdtagare uttryckte till studenterna att
de uppskattade den extra pratstunden. Både studenter och deltagare ansåg att området sömn var
viktigt att belysa.
”Utförandet av datainsamlingen gick bra. Patienterna var mycket positiva till undersökningen.”
”Roligt och intressant att få en inblick i hur patienterna upplever sin sömn.”
Det var många studenter som uttryckte att frågorna i frågeformuläret var snarlika, vilket kunde
upplevas som upprepningar av samma fråga. Studenterna upplevde att detta gjorde patienter
och vårdtagare förvirrade. Många studenter fick hjälpa till med att läsa frågorna för patienten/
vårdtagaren.
”De patienter som valde att delta var positiva till att ämnet sömn belystes. Dock var många frågor
snarlika, vilket gjorde det svårt för vissa patienter att skilja dem åt.”
Många studenter reagerade på att det inte fanns några frågor om vad eventuella sömnsvårigheter
berodde på. De saknade även frågan om huruvida de som låg på sjukhus sov i enkelrum eller
flersal.
Några av studenterna hade reflekterat över vad studien innebar för dom själva som studenter.
Majoriteten uttryckte en positiv inställning men det fanns även ett fåtal som inte såg en mening
med det egna deltagandet.
”Ökad förståelse för vad ’forskning’ kan innebära.”
”Tidskrävande, distraherande från övrigt lärande.”
Utöver genomförandet av studien skulle även studenterna återrapportera deras resultat på valfritt
tillvägagångssätt till verksamheten de gjorde sin VFU på. Ett exempel av en skriftlig presentation
finns att läsa i Bilaga 3.
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Diskussion
Studien visade på att deltagare på sjukhus och inom hemsjukvård/KVH rapporterade färre
sovtimmar per natt och bedömde sin sömnkvalitet som något sämre än de på särskilt boende. Det
stämmer överens med de resultat Ersser, Wiles, Taylor, Wade, Walsh & Bentley (1999) lyfter fram
i sin studie av äldre på sjukhus och inom kommunala vårdhem. Vid den studiens baseline var det
en högre andel som sov bra på vårdhem i jämförelse med de på sjukhus (69% respektive 25%). En
eventuell bidragande orsak som lyfts fram till varför de på sjukhus sover sämre än de på vårdhem
är själva arkitekturen. På sjukhus är det övervägande delade rum och salar medan majoriteten av
de på vårdhem bor i enskilda rum (Ersser et al. 1999). Betydelsen av arkitektur var något som även
sjuksköterskestudenterna i denna studie uppmärksammade. Ersser et al. (1999) menar vidare på
att det är sannolikt att de på sjukhus befinner sig i ett svårare sjukdomstillstånd än de på vårdhem
vilket denna studie bekräftar, med en högre upplevd svårighetsgrad av sitt sjukdomstillstånd hos
dem som befann sig på sjukhus.
Av de tre frågorna som ingår i instrumentet MISS var det problem med att vakna under natten
som var det vanligaste för de tre deltagargrupperna. Det skiljer sig från resultatet i studien av
Ohayon & Bader (2010) där problem med att inte känna sig utvilad efter sömn (18%) var vanligare
än problem med att vakna på natten (14.5%). En orsak till de skilda resultaten kan vara de olika
urvalsgrupperna. I denna studie har deltagarna en hög medelålder medan Ohayon & Bader (2010)
genomförde sin studie på en generell population i Sverige (intervall, 19-75 år). En eventuell orsak
till att det skiljer sig mellan studierna skulle kunna vara att de äldre inte sover lika djupt (Dijk,
Duffy, Riel, Shanahan & Czeisler 1999). Även om de undersökta problemen i studierna liknar
varandra har inte samma instrument använts, vilket gör det svårt att göra direkta jämförelser dem
emellan.
Broman et al. (2008) har i en studie undersökt förekomsten av insomni samt utvärderat instrumentet
MISS. På en generell population i Sverige (intervall 20-64 år) låg medelvärdet (SD) av MISS-poäng
på 3.38 (2.65). Det kan jämföras med denna studies 4.05 (3.25). Prevalensen av insomni, med en
gränsdragning vid 7 poäng eller mer, var 13.8% i Broman et al. (2008), jämfört med 22% i denna
studie. Med samma mätinstrument så visar denna studies resultat en högre förekomst av insomni
jämfört med normalbefolkningen. Högre ålder samt att deltagarna var i behov av vård/omsorg
kan vara troliga orsaker till denna skillnad.
Studenternas åtgärdsförslag täcker in och behandlar stressorer som kan störa sömnen under
sjukhusvistelsen (Jönsson 1995). Åtgärder som involverar hjälpmedel, exempelvis i form av
sömntabletter/smärtstillande, kan underlätta patienternas oro och smärta. Genom att bli bättre på
att dokumentera och utvärdera sömn hos patienter kan arbetsrutiner och vårdåtgärder förbättras
så att sömnkvaliteten höjs. Miljön kan många gånger vara knuten till sjukhusets ekonomi vilket kan
vara svårt att förändra men studenterna föreslog enkla, kostnadsfria åtgärder för en gemensam
bättre miljö, såsom en lägre ljudnivå under natten. Åtgärdsförslag med fokus på personalens
bemötande är övergripande och något som potentiellt kan lindra de nämnda stressorerna och
påverka patienternas sömn positivt.
Utvärderingen från deltagande studenterna visade på att majoriteten upplevde sig ha fått en bättre
vetenskaplig förståelse efter genomförd studie. Det stämmer med resultat från tidigare, liknande
studier om studenters vetenskapliga lärande (Westergren & Hedin 2011b, Edfors et al. 2011). Att
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använda sig av denna typ av studieupplägg bidrar därmed till en högre vetenskaplig kompetens
och är något som ska eftersträvas i sjuksköterskeutbildningen (Socialstyrelsen 2005).

Konklusion
Sjukhusvistelse påverkar sömnen delvis negativt vilket bland annat kan ha bidragit till att fler
behöver ta läkemedel för att kunna sova. Generellt sover äldre personer på särskilt boende ganska
bra. Att vara delaktiga i FUSS-projekt bidrar till en bättre vetenskaplig förståelse hos flertalet
sjuksköterskestudenter.
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Forskningstemat Människa – hälsa – samhälle etablerades redan 1998 och har sedan dess
varit en av de prioriterade forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad. Inledningsvis
var inriktningen rent folkhälsovetenskaplig och
temat tog sin utgångspunkt i den redan befintliga forskningsverksamheten med anknytning
till folkhälsovetenskap. Successivt har temat
alltmer orienterats mot arbetsrelaterad såväl
folkhälso- som arbetsvetenskaplig forskning.
Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och
har fokus på hälsorelaterad arbetslivsforskning
generellt samt med koppling till livsstilsfrågor
specifikt. Forskningen bedrivs främst med en
salutogen utgångspunkt och är till stor del deltagarbaserad samt av interventionskaraktär.
Publiceringen sker huvudsakligen genom
vetenskapliga tidskrifter, men rapporter med
vissa inriktningar publiceras som komplement i
Högskolans publikationsserie.

Kontaktperson: Göran Ejlertsson

Publicerat

• Bringsén, Åsa (2012). Glädje, tävling, motion
och gemenskap. Högstadieflickors beskrivning
av idrott i Skåne nordost. Kristianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.
• Gunnarsson, Jennie., Andersson, Ingemar., &
Ejlertsson, Göran (2009). Egna krav i arbetet
betydelsefulla för symptomförekomst: resultatet från en enkätstudie till vårdanställda. Kristianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.
• Molin, Anna., Andersson, Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2007a). Attityder till arbete och
socialförsäkring: en kunskapsgenomgång. Kristianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.
• Molin, Anna., Andersson, Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2007b). Individers levnadsvanor
och frånvaro från arbete: en kunskapsgenomgång. Kristianstad: Forskningstemat Människahälsa-samhälle.
• Augustinsson, Sören., & Bringsén, Åsa
(2007). Skiss Skåne: konstnärer på arbetsplatser: en insats för hälsa, välbefinnande och kreativitet... Kristianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.
• Nilsson, Petra., Ericsson, Ulf., Andersson,
Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2006). ”Jag är
alltid glad när jag går till jobbet!”: rapport
från fokusgruppsintervjuer på vårdenheten:
Ängelholms sjukhus: våren 2006. Kristianstad:
Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan
(ISSN: 1652-9979)
Collaborative and integrated approaches to
health (CIAH)

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan
(tidigare Forskningsplattformen för Utveckling
av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är
ett samarbete mellan Region Skåne, Högskolan
Kristianstad samt de sex kommunerna i Nordöstra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kristianstad,
Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsam-

mans finansierar verksamheten. Den ursprungliga inriktningen för Plattformens verksamhet
var att den forskning som bedrevs skulle ha en
deltagarbaserad forskningsdesign. Representanter för de olika finansiärerna återfinns i den samordningsgrupp som beslutar om, och följer upp
Plattformens inriktning och verksamhet.
Den nya verksamhetsperioden 2011–2015 har
en delvis ny inriktning med ett ökat fokus på
flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade
områden: Hälsofrämjande vård och omsorg,
Personcentrerad vård och omsorg samt Organisation och Ledarskap inom vård och omsorg.
Den forskning som bedrivs kommer fortfarande
att genomföras i nära samarbete med ingående
parterna, men kommer inte att vara avgränsad
när det gäller projektens design.
Kontaktperson: Manuela Schmidt
Publicerat

• Ljungbeck, B. (2012). Anhörigas upplevelser
av personalens stöd i hemtjänst och på särskilt
boende. (2012:1 Kristianstad: CIAH.
• Bing, Vibeke (2011). Sociala insatser på en
familjecentral – en utvärdering. (2011:1). Kristianstad: CIAH.
• Andersson, Emma, Levin, Ida, & Blomqvist,
Kerstin (2010). Jag kan inte tänka på något
annat, en empirisk studie av rädsla ur ett livsvärldsperspektiv, del av projektet Erfarenhetsbaserad Människokunskap. (2010:6). Kristianstad: CIAH.
• Johansson, Marie, Nilsson, Jonna, & Blomqvist, Kerstin (2010). Smärta och dokumentation i sjukhusmiljö. (2010:5). Kristianstad:
CIAH.
• Persson, Elna, Sjöström, Sofie, & Norén,
Johanna (2010). Att skapa förståelse för fenomenet ilska, del av projektet Erfarenhetsbaserad Människokunskap. (2010:4). Kristianstad:
CIAH.
• Hultén, Maria, Larsson, Theresa, & Edfors,
Ellinor (2010). Minnenas trädgård, Ett underlag för utvärdering av utemiljön vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom.
(2010:3). Kristianstad: CIAH.
• Larsson, Lena, & Blomqvist, Kerstin (2010).
Har han det bra så har jag det bra – Ett aktionsforskningsprojekt där ett närståendestöd pla-

nerades i samarbete med närstående till yngre
personer med demenssjukdom. (2010:2). Kristianstad: CIAH.
• Blomqvist, Kerstin (2010). Helhetssyn – Att
binda samman, avgränsa och leda. Rapport
från en forskningscirkel om helhet och helhetssyn i omsorg, vård och rehabilitering av äldre.
(2010:1). Kristianstad: CIAH.
•Sundström, Malin, & Blomqvist, Kerstin
(2009). Första mötet är det bästa egentligen, Ett
aktionsforskningsprojekt med syfte att utveckla
kontaktmannaskap inom kommunal äldrevård.
(2009:6). Kristianstad: CIAH.
• Lindskog, Ann-Sofie, Ringdahl, Ida, & Norén,
Johanna (2009). Ovisshet upptar människans
hela sfär, del av projektet Erfarenhetsbaserad Människokunskap. (2009:5). Kristianstad:
CIAH.
• Molin, Frida, Sundberg, Andreas. & Blomqvist, Kerstin (2009). Hinder för och vägar till
smärtdokumentation, En empirisk studie av
äldre i särskilt boende eller med hemsjukvård.
(2009:4). Kristianstad: CIAH.
• Yu, Li, Zhao, Sibin, Chen, Eric, & Blomqvist,
Kerstin (2009). Design and Implementation of
an e-Healthcare Subsystem for Chronic Renal
Failure Patients. (2009:3). Kristianstad: CIAH.
• Johansson, Maria, Martinsson, Lena, & Larsson, Lena (2009). Lära sig leva med demenssjukdom, En utvärdering av en kurs utifrån
närståendes perspektiv som syftade att stödja
relationen mellan närstående och personen med
demenssjukdom. (2009:2). Kristianstad: CIAH.
• Jönsson, Cecilia, Jönsson, Marie, & Larsson, Lena (2009). Hur kan vi på bästa sätt klara
av vår nya vardag tillsammans?, Ett underlag
för utvärdering av ett projekt som syftar till att
stödja relationen mellan personer med demens
och deras närstående. (2009:1). Kristianstad:
CIAH.
• Berg, Agneta, & Rask, Marie (2008). Patienternas syn på individualiserad vård på en ortopedisk klinik. (2008:1). Kristianstad: CIAH.
Bergström, Ann-Marie, & Blomqvist, Kerstin
(2008). Äldrevårdsteam enligt ”Hässleholmsmodellen”- Processbeskrivning och nyttan med
äldrevårdteam. (2008:2). Kristianstad: CIAH.
• Berg, Agneta, & Rask, Marie (2008). Patienternas syn på individualiserad vård på en orto-

pedisk klinik. (2008:1). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta (2007). Brobyggare –
Kulturtolkare mellan invandrare/flyktingar och
det svenska samhället. (2007:3). Kristianstad:
CIAH.
• Dychawy-Rosner, Irena (2007). Samtal om
närsjukvården i Bromölla. (2007:2). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Lindskov, Cecilia,
Berg, Agneta, Darin, Marianne, Jörnrud, Carina,
Lennartsson, Ingela, Mattson, Stina, Sigurdsson, Marie, Särnblad, Pia, & Tillawi, Ulrica
(2007). Familjehuset Näsby – en utvärdering
för utveckling. (2007:1). Kristianstad: CIAH.
• Lindell, Lisbeth, & Ek, Ann-Mari (2006). En
fungerande vardag – en studie om samverkan
mellan brukare, kommun och region för att förbättra livssituationen för människor med psykiska funktionshinder i en öppenvårdsverksamhet. (2006:2). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Augustsson, Janeth, &
Jennfors, Lars (2006). Allaktivitetshuset i Näsby
– utvärderingsbedömning. (2006:1). Kristianstad: CIAH.
• Larsson, Emma, & Abrahamsson, Agneta
(2005). Sova ute aktivitet – en utvärderingsbedömning. (2005:7). Kristianstad: CIAH.
• Springett, Jane, Blomqvist, Kerstin, Nilsson,
Marie, Höglund, Birgitta, Säthersten Haraldsson, Sara, Abrahamsson, Agneta, Berg, Agneta,
Dychawy Rosner, Irena, Hägglöf, Susanna,
Johansson, Yvonne, Lindell, Lisbeth, Lindskov,
Cecilia, Olsson, Ingela, Olsson, Sven-Erik, &
Peterson, Pia (2005). Närsjukvård – bakgrund,
erfarenheter och pilotstudie. (2005:6). Kristianstad: CIAH.
• Nilsson, Marie (2005). Annotated Bibliography – Patient Centeredness. (2005:5). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Karjalainen, Jenny, &
Knutsson, Christina (2005). Humana Basala
Strategier – Flyktingkvinnors hälsa och resurser i utvecklingen av närsjukvård. (2005:4).
Kristianstad: CIAH.
• Ek, Ann-Marie, Lindell, Lisbeth, & Nilsson,
Marie (2005). Formativ utvärdering av Projekt
neuropsykiatri I närsjukvård, Nordöstra Skånes
sjukvårdsdistrikt – tentative resultat. (2005:3).
Kristianstad: CIAH.

• Olausson, Jenny, Abrahamsson, Agneta, &
Karlsson, Leif (2005). “Doh, välkommen till
verkligheten!” – Kristianstads ungdomars budskap till beslutsfattare. (2005:2). Kristianstad:
CIAH.
•Springett, Jane, Abrahamsson, Agneta, &
Dychawy-Rosner, Irena (2005). Annual Report
2004. (2005:1). Kristianstad: CIAH.

Pro-Care
(Clinical Assessment Research
& Education) (ISSN: 1654-1421)
Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education), tidigare Klinisk
Patientnära Forskning med studentmedverkan
i fokus bedriver sedan år 2005 forskning med
inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid
Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa
och Samhälle.
Målsättningen med PRO-CARE är att verka
för och underlätta arbetet med patientsäkerhet,
och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och vetenskaplig förankring i
den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken som används
syftar till att förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning och samverkan.
Under åren som gått har studenter medverkat i
flera forskningsprojekt under den verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till
verksamheterna och vetenskapliga artiklar har
producerats. Studierna går under benämningen
”FUSS” som står för ”Forskning, Utbildning
och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.
Kontaktperson: Gita Hedin
Publicerat

•Blom, L., & Westergren, A. (2012). SBAR. En
modell för kommunikation mellan vårdpersonal
- en klinisk studie. Kristianstad: PRO-CARE 1654-1421: 34.
•Blom, L., Olsson, A-C., Olsson, B., & Persson,
I. (2012). Utveckling av ett tregradigt nivåspecifikt bedömningsunderlag i verksamhetsförlagd
utbildning. Kristianstad: PRO-CARE - 16541421:33.

•Westergren, A. & Hedin, G. (2011). Undernäring, Övervikt och Relationer till Aktiviteter i
Dagligt Liv – En studie genomförd med hjälp
från studenter i sjuksköterskeprogrammet. Kristianstad: PRO-CARE – 1654-1421:32.
• Edfors, E., Hedin, G., & Westergren, A.
(2011). Forskning, Utbildning & Samverkan i
Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) – studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd utbildning. Kristianstad: PRO-CARE –
1654-1421:31.
• Westergren, A., & Hedin, G. (2010). Användarvänligheten av Minimal Eating Observation
and Nutrition Form. Kristianstad: PRO-CARE
– 1654-1421:30.
• Westergren, A., & Hedin, G. (2009). Fallriskbedömning. Kristianstad: Klinisk Patientnära
Forskning – 1654-1421:28.
• Edfors, E., & Westergren, A. (2010). ”Om man
ska ha mat, ska det vara god mat”. Kristianstad:
Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:27.
• Westergren, A., & Hedin, G. (2009). Nutrition
åren 2005, 2007 och 2009. Kristianstad: Klinisk
Patientnära Forskning – 1654-1421:26.
• Malmström, M.,. Ulander, K., & Westergren,
A. (2010). Patient´s experiences of postoperative information after oesaphageal or gastric
cancer an interview study. Kristianstad: Klinisk
Patientnära Forskning – 1654-1421:25.
• Westergren, A., Hedin, G., & Axelsson, C.
(2008). Långvarig och akut smärta. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:24.
• Blom, L., Jönsson, A-L., & Westergren, A.
(2008). Vårdprogram minskar postoperativt
illamående. Kristianstad: Klinisk Patientnära
Forskning – 1654-1421:23.
• Axelsson, C., Ulander, K., & Westergren, A.
(2008). Fallriskbedömning med Downton Fallrisk Index. Kristianstad: Klinisk Patientnära
Forskning – 1654-1421:22.
• Westergren, A., & Pettersson, K. (2009). Från
utspisning till restaurang. Kristianstad: Klinisk
Patientnära Forskning – 1654-1421:21.
• Ulander, K. (2007). Hälsosammare matvanor och ökade matvanor hos äldre. Kristianstad:
Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:20.
• Ulander, K., Torfárdottir. O., Axelsson, C.,
Westergren, A., & Lindholm, C. (2007). Eating

and Nutrition Iceland. Kristianstad: Klinisk
Patientnära Forskning – 1654-1421:19.
• Lindholm, C., Axelsson, C., Westergren, A., &
Ulander, K. (2008). Trycksår i Nordöstra Skåne.
Blev det någon skillnad? Jämförelse mellan
2005 och 2006. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:18.
• Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C.,
& Ulander, K. (2008). Verksamhetsberättelse
2007 – Forskargruppen för Klinisk Patientnära
Forskning. Kristianstad: Klinisk Patientnära
Forskning – 1654-1421:17.
• Westergren, A., & Petersson, K. (2007). Kunskaper och attityder hos personal som deltagit
i studiecirklar kring Ätande och Näring. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:16.
• Westergren, A., Nilsson, M., & Hagell, P.
(2007). Adaption of ”Seniors in the community:
Risk evaluation for eating and nutrition, Version II” (SCREEN II) for use in Sweden: Report
on the translation process. Kristianstad: Klinisk
Patientnära Forskning – 1654-1421:15.
• Westergren, A., & Petersson, K. (2007). Utvärdering av studiecirklar på temat ”Ätande och
Näring” – genomförda vår och höst 2006 samt
vår 2007. Kristianstad: Klinisk Patientnära
Forskning – 1654-1421:14.
• Lindholm, C., Torfadóttir, O., Axelsson, C.,
& Ulander, K. (2007). Hygiene standards and
wound microbiology at Fjordungssjukrahusid,
Iceland in cooperation with Kristianstad University, October 2006. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:13.
• Lindholm, C., Westergren, A., Holmström, B.,
Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Hygienrutiner, sårbehandling och sårmikrobiologi – Kartläggningsstudie omfattande fem sjukhus, nio
vårdcentraler och äldreboenden i sex kommuner, Skåne november 2006. Kristianstad: Klinisk
Patientnära Forskning – 1654-1421:12.
• Lindholm, C., Torfadottir, O., Axelsson, C., &
Ulander, K. (2007). Pressure Ulcers – Prevalence and prevention at Akureyri hospital 2005
and 2007. Kristianstad: Klinisk Patientnära
Forskning – 1654-1421:11.
• Ulander, K. (2007). Utvärdering – Projekt kliniska adjunkter vid Ängelholms sjukhus 20052006. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forsk-

ning – 1654-1421:10.
• Ulander, K., Axelsson, C., & Lindholm, C.
(2007). Verksamhetsberättelse 2006 – Verksamhetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogrammet. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning
– 1654-1421:9.
• Johansson, B., & Ulander, K. (2007). Klinisk
slutexamination i sjuksköterskeprogrammet 2006
– en rapport från Högskolan Kristianstad. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:8.
Ulander, K., Westergren, A., Torfadottir, O.,
Axelsson, C., & Lindholm, C. (2007). Point prevalence study of Eating and Nutrition March
2006, at Fjordungssjukrahusid, Iceland in cooperation with Kristianstad University. Kristianstad:
Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:7.
Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., &
Ulander, K. (2007). Trycksår i Skåne – Rapport
från punktprevalensstudien 2006 omfattande sex
sjukhus och sex kommuner. Kristianstad: Klinisk
Patientnära Forskning – 1654-1421:6.
• Lindholm, C., Axelsson, C., & Ulander, K.
(2007). Verksamhetsberättelse 2005 – Verksamhetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogrammet. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning
– 1654-1421:5.
• Westergren, A., Lindholm, C., Axelsson, C.,
& Ulander, K. (2007). Både Undernäring och
Övervikt inom Vård och Omsorg November 2005
– En punktprevalensstudie kring Ätande och
Näring. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:4.
• Lindholm, C., Torfadottir, O., Axelsson, C., &
Ulander, K. (2007). Pressure Ulcers 2005 – ”We
have none at our ward” – A prevalence study at
the hospital in Fjordungssjukrahusid, Iceland in
cooperation with Kristianstad University. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:3.
• Lindholm, C., & Olsson, B. (2007). Ringar på
vattnet HT 2005 – Certifieringsutbildning. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:2.
• Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C.,
& Ulander, K. (2007). Trycksår VT 2005 – ”det
har vi inga på vår avdelning”. Kristianstad:
Klinisk Patientnära Forskning – 16654-1421:1.

Skrifter utgivna vid Högskolan
Kristianstad (ISSN: 1404-9066)
Skriftserien utgör ett komplement till publicering av vetenskapliga arbeten i erkända tidskrifter. Rapportserien är gemensam för alla institutioner och enheter inom Högskolan.
Kontaktperson: Göran Brante
Publiceringar efter 2009 (ISSN 1404-9066)

• Karlsson, L. (Red.) (2012). Lärarlärdom.
Högskolepedagogisk konferens 2011 i Kristianstad. Kristianstad: Kristianstad University
Press.
• Masche, G. J., & Siotis, C. (2011). Barns cyklande på båda sidor om Öresund. En vetenskaplig undersökning inom projektet Öresund som
cykelregion. Kristianstad: Kristianstad University Press.
Skrifter publicerade vid Högskolan Kristianstad
1999–2009 (ISSN 1404-9066)

• Wernberg, Anna (2009). Lärandets objekt. Vad
elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för
dem att lära sig och vad de faktiskt lär sig under
lektionerna. Avhandling Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 978917264-895-1
• Gustavsson, Laila (2008). Att bli bättre lärare.
Hur undervisningsinnehållets behandling blir
till samtalsämne lärare emellan. Avhandling
Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete
(NaPa). Kristianstad: Sektionen för lärarutbildning, Högskolan Kristianstad. ISBN: 978-917264-527-1
• Naranjo, Eduardo (Red.) (2008). Reflektioner
från ett mosaikforum. Kristianstad: Kristianstad
University Press. ISBN: 91-973964-7-8
• Smith, Elin (2008). Corporate governance and
corporate entrepreneurship: empirical studies
on Swedish riding schools. Licentiatavhandling.
Kristianstad: Kristianstad University College
Press. ISBN: 91-974946-6-6
•Eskilsson, Olle & Redfors, Andreas (Red.).
(2007). Ämnesdidaktik ur ett nationellt och
internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006. Proceedings.
Kristianstad: Kristianstad University Press.
ISBN: 91-973964-4-3

• Håkansson, Anita (2007). Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen. Avhandling Nationella Forskaskolan i
Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 978-91-7264271-3
• Olteanu, Constanta (2007). ”Vad skulle x
kunna vara?”: andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande. Avhandling. Kristianstad: Kristianstad University Press.
ISBN: 978-91-7264-394-9
• Sandström Madsén, Ingegärd (2007). Samtala,
läsa och skriva för att lära: i ett utvecklingsperspektiv från förskola till högskola. Kristianstad
University Press. ISBN: 91-973964-5-1
• Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2005). Måltiden
i framtiden II: symposium om mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2
februari 2004. Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 91-973964-2-7
• Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2003). Måltiden i
framtiden: symposium om mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 11 februari 2002. Kristianstad: Kristianstad University
Press. ISBN: 91-973964-0-0 (korr) (inb)
• Ågren, Göran & Wenhow, Torsten (Red.)
(2002). Högskolan Kristianstad: en jubileumsbok 1977-2002. Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 91-973964-0-0
• Wersäll, Britt-Louise (2000). TV-etik, mediejuridik och mediepolitik : om värden och våld.
Kristianstad: Kristianstad University Press.
ISBN: 91-630-9991-8
Specialpedagogiska rapporter och
notiser från Högskolan Kristianstad
(ISSN 2000-0022)
Föreliggande skriftserie har som ambition att
visa upp det forsknings- och utvecklingsarbete
som medarbetare i Kunskapsgruppen för specialpedagogik, liksom studerande i kurser och
program, bidrar med.
Kontaktperson: Jerry Rosenqvist
Publicerat

• Christiansson-Banck, Ulla (2011). ”Här
behandlar vi alla olika”. Utvärdering av Specialutformat individuellt program, SM/IV, för

elever med diagnostiserade neuropsykiatriska
funktionshinder i Hässleholms kommun. Nr 7.
Kristianstad: Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Karlsudd, Peter (2011). Sortering och diskriminering eller inkludering. Nr 6. Kristianstad:
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Rosenqvist, Jerry (2010). Om begreppet oligofreni: Benämningen av utvecklingsstörning
under två århundraden. Nr. 5. Kristianstad:
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Rosenqvist, Jerry (Red.) (2009). Specialpedagogik i mångfaldens Sverige. – Delstudie II:
Särskoleelever med utländsk bakgrund i storstäder. Nr. 4. Kristianstad: Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Palla, Linda (2009). En förskola för alla: Tre
artiklar om förskola och (special)pedagogik.
Nr. 3. Kristianstad: Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Östlund, Daniel & Rosenqvist, Jerry (2008).
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Högskolepedagogisk debatt
KUP har också en enskild tidskrift Högskolepedagogisk debatt. Tidskriften ges ut av LärandResursCentrum (LRC) vid Högskolan Kristianstad. Den är tänkt att utkomma med två nummer
per år. Högskolan Kristianstad har som ett av
sina mål att bli erkänd för sin pedagogiska
utveckling. Ett sätt för att bli det är att lyfta
debatten internt kring högskolepedagogiska frågor. Debatten finns naturligtvis men via publicering ökar möjligheten till att fler engagerar sig
i de problemställningar som lyfts fram, och det
är av godo. Inom Högskolepedagogisk debatt
är det möjligt att presentera idéer och utvecklingsprojekt, att väcka frågor och diskussioner
kring företeelser och fenomen vad gäller utbildning, undervisning och lärande, samt att disku-

tera vilka tänkbara handlingsscenarier som därmed uppstår.
Kontakt:
Göran Brante
hogskolepedagogiskdebatt@hkr.se
044-203260
goran.brante@hkr.se
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Forskargruppen PRO-CARE (Patient Reported Outcomes – Clinical Assesment Research &
Education), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan i fokus bedriver
sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid Högskolan
Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
Målsättningen med PRO-CARE är att verka för och underlätta arbetet med patientsäkerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och vetenskaplig
förankring i den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken
som används syftar till att förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning
och samverkan.
Under åren som gått har studenter medverkat i flera forskningsprojekt under den
verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till verksamheterna och vetenskapliga artiklar har producerats. Studierna går under benämningen ”FUSS” som står för
”Forskning, Utbildning och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.
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