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Abstrakt 
Störd sömn resulterar i otillfredsställda behov som fysiologiska behov, behoven 

av trygghet, samhörighet, uppskattning, utveckling och personlig tillväxt. Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva störd sömn på sjukhus ur 

patientperspektiv. Studien har baserats på 14 vetenskapliga artiklar som 

motsvarade syftet och analyserades med en metod för systematisk översikt. 

Analysen resulterade i tre huvudgrupper; Faktorer relaterade till patienter, faktorer 

relaterade till den fysisk miljö, faktorer relaterade till sjukvårdspersonal. 

Resultatet visade många omständigheter som störde sömnen bland patienter, t.ex. 

smärta och ängslan, miljöfaktorer som sängens beskaffenhet och temperaturen i 

rummet, samt personal som pratade med varandra, telefon som ringde och 

personal användande av utrustning. I diskussionen behandlas olika förebyggande 

åtgärder som; sömnhälsovård, stimulanskontroll och olika avslappnings terapier. 

Sjuksköterskor bör känna till dessa och använda dem och inte bara förlita sig på 

läkemedelsbehandling av sömnstörningar 

 
 

Nyckelord; Sömnstörning, patienter, sjukhus, systematisk litteraturstudie. 
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En stor del av vår tid är sömn och det är utanför den medvetna kontrollen. God sömn är att 

personen känner sig utvilad på morgonen och att han eller hon sovit utan eller med få 

vakenperioder. Sömnen är en viloperiod sett ur det medvetna livets perspektiv, men under 

sömn är organismen sysselsatt med autonomt återhämtningsarbete i en anabol (återbyggande) 

miljö i motsats till det katabola (förbrukande) tillståndet som råder under vakentiden. 

Sömnbehovet ändras under livscykeln. Genomsnittstiden för nattsömn varierar hos olika 

personer och variation kan vara mellan 4-8 timmar. Dygnsrytmen påverkas av ljus och 

mörker. Den senaste tiden har forskare funnit att de flesta hormoner har toppar och dalar i 

insöndringsmängderna under dygnet (Jönsson, 1995, s.7, 14, 17, 28) 

 

Sömnen kan indelas i fyra olika stadier. I stadium ett är människan dåsig. Hjärnaktiviteten är 

som i ett vaket tillstånd, men kroppen är avslappnad och ämnesomsättningen nedsatt. Vitala 

funktioner som puls och blodtryck sjunker i aktivitet och personen vaknar lätt av stimuli. I 

andra stadiet sover människan. Hjärnaktiviteten har långsammare frekvenser i vågorna och 

har nedsatt motorisk aktivitet. I stadium tre sover människor djupt. Hjärnaktiviteten visar 

lågfrekventa vågor med låg hastighet. Musklerna kan reagera fast kroppen är avslappnad, 

pupillerna är stora, och personen har djupare och lugnare respiration. Även andra 

kroppsfunktioner går på sparlåga. I detta stadium ökar tillväxthormonerna och uppbyggnader 

av celler och vävnader i kroppen. Människor väcks inte i detta stadium av välkända ljud. Det 

som utmärker stadium fyra är att människorna rör sig mindre och hjärnaktiviteten har vid 

mätning större och långsammare vågrörelser. Ämnesomsättningen i stadium två är nedsatt 

med 10 % under NREM-sömnen (då har alla en långsammare elektrisk aktivitet) och sjunker 

ytterligare med 2 % under stadium 3 och 4. Människans sömnstadier innehåller både NREM- 

sömn och REM-sömn (kan kallas för paradoxal sömnen pga. att hjärnaktiviteten liknar ett 

vaket tillstånd med slutna ögon). NREM-sömn är den djupa sömnen som finns mest i stadium 

tre och fyra (Hodgson, 1991).  

 

Sömnen är ett grundläggande behov hos människan som det är viktigt att tillgodose inom 

sjukvården. Patienter som hamnar på sjukhuset har för de mesta någon sjukdom och är inte 

alltid kapabla att tillfredsställa sina grundläggande fysiologiska behov som att äta, hålla sig 

ren och toalettbestyr och måste då få hjälp av vårdpersonalen. Det är patientens individuella 

subjektiva upplevelser som avgör sömnkvalitén. Patienternas aktivitetsförmåga blir för det 

mesta nedsatt vid sjukdom och då ökar automatiskt behoven av sömn och vila. Alla personer 
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har olika sömnmönster angående tider för sänggående och hur länge de sover på morgonen. 

Under sjukhusvistelse kan dessa tider bli begränsade på grund av sjukdomssymtom som 

smärta eller andra obehag som påverkar sömnen. Som sjuksköterska skall sömnen respekteras 

som en viktig del av läkningsprocessen (Jönsson, 1995, s.49-50).  

 

Störd sömn beror för de mesta på sömnlöshet och kan subjektivt upplevas som otillräcklig 

eller otillfredsställande sömn och en känsla att inte vara utvilad på dagtid (Feinsilver, 2003). 

Det är för de mesta ett sekundärt problem av en längre tids sömnproblem och kan leda till 

dålig hälsa. Sömnproblem kan uppstå i alla åldrar men är vanligast bland personer över 60 år 

(Monane, 1992). Störd sömn är en mycket viktigt aspekt i omvårdnadsarbete på grund av att 

de påverkar patientens välbefinnande och även kan leda till sämre livskvalitet (Lee, 2001). 

 

Det tycks finnas ett samband mellan störd sömn och påverkan av tillståndet vid flera 

sjukdomar. Det finns beskrivet en ökad risk för påverkan vid hjärt-kärlsjukdom, depression 

och reumatoid artrit. Den störda sömnen kan ge försämrad förmåga att reglera blodtrycket och 

kan bidra till högt blodtryck (Lee, 2001). Studier visar att störd sömn kan orsaka minskad 

effektivitet, ändrat sömnmönster, svår splittring av sömnen och det kan reducera den totala 

sovtiden (Nagel, Markie, Richards & Taylor, 2003). Wilson (2005) beskriver att fetma, typ 2- 

diabetes, metaboliska rubbningar och psykiatriska rubbningar kan uppstå av störd sömn. 

Nagel et al., (2003) beskriver att störd sömn även kan resultera i försämrad proteinsyntes, 

minskad cellulär immunitet, försämrad prestations- och intellektuell förmåga. Honkus (2003) 

beskriver att problem med att inte kunna sova på sjukhus även kan leda till negativa effekter 

på immunsystemet och läkningen. Detta kan leda till minskad förmåga att bekämpa 

infektioner, förhindra inflammationsprocesser, hämma antikroppsbildning, minska 

smärttolerans och leda till utmattning. Störd sömn kan bidra till att lättare få övre 

luftvägssjukdomar och skadliga effekter på gasutbytet i lungorna. Omständigheter som stör 

sömnen kan t.ex. vara ljudet av telefonringningar som skapar fysiologiska förändringar som 

orsakar olika stressreaktioner, dilaterade pupiller och muskelspänning. Detta gör att adrenalin 

frisläppts och hindrar patienter från att slappna av och kunna somna. 

 

Lee (2001) hävdar att störd sömn ger besvärliga symtom som trötthet/utmattning hos 

människor. Det är vanligt förekommande bland människor som lever med kronisk smärta t.ex. 

reumatoid artrit eller fibromyalgi och bland människor som har cancer. Akut eller kronisk 
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trötthet/utmattning upplevs som ett större bekymmer för kvinnor än för män, eftersom 

kvinnor ofta är engagerade i självvård och trötthet skapar därmed oro och nedsatt livskvalitet.  

Avidan (2005) gjorde en undersökning som omfattade mer än 9000 personer över 65 år. 

Nästan hälften av dessa har någon slags störd sömn, några hade svårt att somna och vissa 

vaknade tidigt och kunde inte somna om och detta kunde leda till försämrat hälsotillstånd.  

Duxbury (1994) rapporterar att av totalt 3 900 patienter på ett sjukhus, beskriver hälften av 

dessa patienter trötthet på dagtid och ca en tredjedel beskrev att de har sömnsvårigheter 

nattetid. Nagel et al., (2003) beskriver att patienter över 65 år fick för det mesta inte tillräcklig 

sömn när de låg på sjukhus, när de samtidigt behövde mer sömn när de levde med en eller 

flera sjukdomar. De flesta vuxna patienter som har haft störd sömn tidigare i livet t.ex. pga. ett 

dödsfall av en nära anhörig, hade också lättare att få de senare i livet. Ett annat problem är att 

många patienter som låg på sjukhus intog lugnande medel vid störd sömn och risken kunde då 

bli att de lättare kunde ramla, få delirium och försämrad koordination i kroppen. Detta kunde 

leda till ökad sjuklighet och dödlighet. Sateia & Nowell (2004) beskriver att patienter som har 

störd sömn en längre tid kan få minskad energi, koncentration och sämre minne. Vanliga 

symtom av störd sömn bland patienterna är minskad motivation, minskad försiktighet, 

psykologiska störningar, försämrad psykomotorisk prestationsförmåga eller gastrointestinal 

störningar. 

 

En studie visade att sjuksköterskor ansåg att patienterna behövde sova under en 

sjukhusvistelse, men de var svårt att organisera bedömningsrutiner och införa förebyggande 

åtgärder under nattetid (Honkus, 2003). Det är viktigt att sjuksköterskor har ökad 

uppmärksamhet på patienters sömnproblem och att de bedriver en omvårdnad som befrämjar 

god sömn under sjukhusvistelsen. Varje patient har rätt till ostörd sömn på natten och all 

behandling och omvårdnad ska göras i med minsta möjliga störande moment (Fox, 1999). 

Ljudnivån på natten påverkar patienter både fysiologiskt och psykologiskt och ett resultat kan 

bli att patienter inte känner den trygghet de behöver när de är sjuka (Duxbury, 1994). Olika 

omständigheter som påverkar sömnen och leder till sömnlöshet och störd sömn benämns i 

detta arbete som faktorer. 

 

  

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva störd sömn på sjukhus ur patientperspektiv. 
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Metod 
Enligt Backman (1998, s.66) så är syftet med litteraturgranskning att sammanställa litteratur 

som finns inom det givna ämnet. Därefter ska de framställas en fråge- eller problemställning i 

litteraturmaterialet. Vikten av litteraturgranskningen ska ligga på resultatet och den använda 

metoden. I denna litteraturöversikt användes en stegvis systematisk metod som var inspirerad 

av Stoltz, Udén och Willman (2004). Första steget innebar att specificera frågeställning och 

syfte. Det andra steget var att fastställa avgränsningar och inklusionskriterier. Tredje steget 

innebar att formulera en plan för litteratursökning, inkluderande sökord, och sedan genomföra 

den. Fjärde steget innebar att kritiskt granska valda artiklar och i ett sista steg sammanställdes 

innehållet och syntetiserades.   

 

Litteratursökning 

Litteratursökning gjordes i databaserna Academic Search, Medline och Cinahl var för sig. 

Sökningen begränsades till personer över 18 år, somatisk sjukvård och till vetenskapliga 

artiklar på engelska eller svenska publicerade efter 1984. Sökorden som användes var; 

Patients, sleep, experience, hospital, conception, qualitative, hospitalized patients, nursing, 

sleep disorder, insomnia. Sökorden användes i olika kombinationer. Träffar i databaserna 

presenteras nedan (tabell 1).  

 
Tabell 1 Översikt över kombinationer av sökord samt träffar i olika databaser   

Kombinationer av sökord Träffar i Academic 

Search 

Träffar i 

Cinahl 

Träffar i 

Medline 

Sleep AND experience AND hospital 39 736 478 
Sleep AND nursing 38  3488 2368 
Sleep AND conception AND hospital 2 21 6 
Qualitative AND sleep AND hospital 11 238 45 
Hospitalized patients AND hospital 5 173 133 
Sleep AND sleep disorder AND hospital 174 38 194 
Experience AND insomnia 34 260 312 
Sleep AND nursing AND hospital 82 1360 531 
Patient AND sleep AND experience 80 870 472 
Insomnia AND experience AND 
hospital 

5 113 73 

Sleep disorder AND experience AND 
nursing 

10  6 194 

Qualitative AND hospitalized patients 0 37 3 
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AND sleep 
Totalt: 780 7340 4809 
 

Träffarna i de olika databaserna sorterades först genom titel på artiklarna, därefter lästes 

abstrakten på de mest intressanta titlarna och jämförde med inklusionskriterierna. En sista 

sortering gjordes genom att läsa artiklarna i fulltext. På detta sätt resulterade sökningen i 

Academic Search i nio artiklar som motsvarade syftet. Sökningen i Cinahl resulterade i en 

artikel medan Medline resulterade i två artiklar. Efter detta så gick jag igenom artiklarnas 

referenslistor och hittade ytterligare två artiklar som jag tog med i min analys. I alla tre 

databaserna fann jag samma artiklar flera gånger och många föll därför bort. Sammanlagt 

identifierade jag 14 artiklar som både motsvarade syfte och inklusionskriterier.  

 

Kvalitetsgranskning 

För att kunna bedöma kvalitén i studierna, som omfattar både kvalitativa och kvantitativa 

metoder, utgick jag ifrån frågor om syfte, metod, resultat och etisk reflektion som beskrivs av 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 87-90). Dessutom användes formulär för kvalitetsgranskning som 

konstruerats av Willman och Stoltz (2002, s.118-123).  

 

Artiklar av hög kvalitet (tabell 2) hade ett tydligt angivet syfte, klart beskrivet sammanhang, 

ett motiverat urval av deltagare, noggrant beskrivet tillvägagångssätt gällande insamling av 

data och analysprocess, resultatet logiskt och tydligt redovisat samt hade ett tydligt etiskt 

resonemang. Fyra av 10 artiklar som bedömdes ha hög kvalitet, hade ett tydligt etiskt 

resonemang. Det fanns fler än en forskare som hanterat materialet och det fanns metodkritik i 

fyra av de 10 högkvalitativa artiklarna. Bland de artiklar som graderades som ”medel kvalitet” 

fanns få anmärkningar. I Ersser, Wiles, Taylor, Wade, Walsh & Bentley (1999) var 

sammanhanget otydligt, men jag ansåg att artikeln hade ett innehåll som motsvarade syftet 

med detta arbete trots att det saknades etiskt resonemang och tydligt syfte. I artikeln av 

Meissner, Riemer, Santiago, Stein, Goldman & Williams (1998) var syftet och 

tillvägagångssättet inte tydligt och etiskt resonemanget saknades. En artikel hade låg kvalité. I 

denna fanns ingen etik diskuterad, metoden inte beskriven och resultatet var inte tydligt 

uppspaltat, men begripligt presenterat, men i abstraktet framgick vad resultatet omfattade.  
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Analys 

Sammanställningen av innehållet i de olika artiklarna genomfördes som en manifest 

innehållsanalys i olika steg. Jag började med att läsa artiklarna flera gånger för att få en 

helhetsbild av hur sömnproblem på sjukhus beskrevs. Baserad på den helhetsbilden och 

ytterligare granskning av de 14 artiklarna kunde jag identifiera tre frågeställningar som 

berörde störd sömn bland patienter på sjukhus; Vilka faktorer har att göra med patienternas 

och dennes sjukdom?; Vilka faktorer hade att göra med den fysiska miljön på sjukhus? Vilka 

faktorer hade att göra med vårdpersonal? Sedan togs textenheter ut som svarade mot syftet 

med studien. Dessa textenheter kondenserades och grupperas under ovan angivna 

frågeställningar. Textenheterna togs ut i stora stycken så att sammanhanget framgick. I 

kondenseringen togs oväsentlig text bort utan att innebörden i texten förlorades (jfr. Holloway 

& Wheeler, 2002, s.104-105).  
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Tabell 2 Översikt över artiklarna som ingår i analysen (n = 14) 
Författare/ 
År/ Tidskrift 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlingsmetod/
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Beitz & 
Goldberg 
(2005) 
Nursing 

Kvalitativ 4 män och  
12 kvinnor 

Intervju/ 
Fenomenologisk 
 

Patienter med 
kroniska sår får 
ofta hälsoproblem 
som ger 
otillräcklig sömn. 

Hög 

Broström et al. 
(2001) 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Kvalitativ 13 män och 7 
kvinnor 

Intervju/ 
Fenomenologisk 

Störd sömn leder 
till trötthet, 
likgiltighet, 
bristande 
koncentration och 
humörpåverkan, 
vilket leder till 
sömn på dagtid 
och ensamhet. 

Hög 

Carvalhaes-
Neto et al. 
(2003) 
Experimental 
Aging 
Research 

Kvantitativ 8 män och 6 
kvinnor 

Instrument/ Statistisk 
analys 

Olika testerna 
som gjordes på 
patienterna 
skapade stress och 
splittrar det 
normala 
sömnmönstret. 

Medel 

Celik et al. 
(2005) 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Kvantitativ 60 patienter Dagbok/ Statistisk 
analys 

Den störda 
sömnen en viss 
tid på natten 
kommer från 
vårdpersonal som 
byter förband 
eller sänkläder. 

Hög 

Dogan et al. 
(2005) 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Kvantitativ 150 patienter Frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Vissa patienter 
har sämre sömn 
kvalitet och 
kännetecken än 
andra patienter. 
Kvinnliga 
patienter har 
sämre sömn.  

Hög 

Dreher 
(1996) 
Holistic 
Nursing 
Practice 

Kvalitativ 16 kvinnliga 
patienter 

Intervju/ kombinerad 
analyser -
Fenomenologisk, 
grounded theory och 
etnologi  

En del patienter 
kan behöva tidiga 
interventioner för 
att skapa nya 
sömnrutiner på 
sjukhuset. 
Sjukvårdspersonal 
behöver hjälpa 
vissa patienter att 
förena sömn- 
mönstret hemifrån 
till rimliga 
sjukhusrutiner. 

Hög 

Ersser et al. 
(1999) 

Kvalitativ 
och 

41 patienter Intervju och 
frågeformulär/ 

Störd sömn kan 
påverka 

Medel 
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Journal of 
Clinical 
Nursing 

Kvantitativ Fenomenologisk patienternas 
välbefinnande, 
hindra 
rehabilitering och 
återhämtning hos 
äldre personer. 

Tabell 2 (forts) Översikt över artiklarna som ingår i analysen (n = 14) 
Författare/ 
År/ Tidskrift 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlingsmetod/
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Griffiths & 
Peerson 
(2005) 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Kvantitativ 57 patienter 
med 
hjärtbesvär 
och 29 
patienter med 
ortopediska 
besvär. 

Frågeformulär/ 
Innehållsanalys 

Patienternas störda 
sömn är ofta 
plågsamma 
hälsotillstånd till 
följd av sömnbrist. 

Hög 

Kuivalainen et 
al. 
(1998) 
Hoitotiede 

Kvantitativ 177 patienter Strukturerade 
frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Ljud, smärta och 
vårdpersonalens 
arbete är mest 
störande för 
patienterna på 
sjukhus. 

Låg 

Meissner et al. 
(1998) 
West 
Journal 
Medicine 

Kvantitativ 222 patienter Frågeformulär Personal glömmer 
oftast att fråga hur 
patienternas 
sömnkvalité är. 

Medel 

Monsén & 
Edell-
Gustafsson 
(2005) 
Intensive and 
Critical Care 
Nursing 

Kvantitativ 23 patienter Strukturerade 
Frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Störd sömn orsakas 
för de mesta av 
vårdpersonalen. 
Högsta ljudnivån 
kommer från IVA 
enhet och det är ett 
problem. 

Hög 

Simpson et al. 
(1996) 
American 
Journal of 
Critical Care 

Kvantitativ 102 patienter, 
79 män och 
23 kvinnor 

Intervju och 
Frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Störande faktorer 
kan vara smärta, 
oförmågan att få de 
behagligt och 
utföra en bekant 
nattrutin hos många 
patienter. 

Hög 

Southwell & 
Wistow 
(1995) 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Kvalitativ 
och 
Kvantitativ 

149 patienter 
på kirurgi 
avdelning, 
153 patienter 
på medicin 
avdelning och 
45 patienter 
på avdelning 
för äldre 

Frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Många patienter får 
inte tillräcklig 
sömn på sjukhus 
pga. tankar, oro och 
smärta. 

Hög 

Tranmer et al. 
(2003) 
Clinical 
Nursing 
Research 

Kvantitativ 54 patienter 
på medicin 
avdelning och 
56 patienter 
på kirurg 
avdelning 

Dagböcker och 
frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Patienternas sömn 
varierar för olika 
sjukdomsdiagnoser. 

Hög 
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Resultat 
Analysen utgick från tre frågeställningar och resultatet grupperades därför i tre huvudgrupper 

som presenteras var för sig (Tabell 3).  

 

Tabell 3 Översikt över huvudgrupperna (n = 3) 

Huvudgrupper 

Faktorer relaterade till patienter? 

Faktorer relaterade till fysisk miljö? 

Faktorer relaterade till sjukvårdspersonal? 

 

Faktorer relaterade till patienter 

I 12 artiklar beskrevs de faktorer hos patienterna själva som gav sömnproblem. Det kunde 

vara symtom relaterad till deras sjukdom som smärta och andningsproblem. Andra faktorer 

var oro och ångest. 

 

Smärta var för de mesta förknippad med störd sömn (Southwell & Wistow, 1995; Tranmer, 

Minard, Fox & Rebelo, 2003; Ersser, Wiles, Taylor, Wade, Walsh & Bentley, 1999). 

Patienter som hade smärta hade svårt att somna och det var också en av orsakerna till 

vakenhet (Tranmer et al., 2003). Gemensamt för patienter som blev störda av att sova på 

sjukhus var ängslan och smärta som sedan gav mentala och fysiska spänningar. Smärtan 

påverkar sömnen, vilket i sin tur kunde leda till ökade smärtupplevelser (Griffiths & Peerson, 

2005). Smärta var den mest förekommande subjektiva faktor som störde sömnen och det 

kunde leda till negativa känslor som t.ex. fruktan, ängslan, depression och misstro/tvivel 

(Kuivalainen, Ryhänen, Isola & Meriläinen, 1998). Smärta gjorde att patienter inte kunde 

ligga bekvämt och utföra sina vanliga nattrutiner före de gick och la sig (Simpson, Lee & 

Cameron, 1996). Det fanns även andningsproblem, före- och efter operationer som kunde 

störa sömnen (Dogan, Ertekin & Dogan, 2005).  

 

I några studier beskrev patienter att före en operation fanns mycket oro och rädsla och efter 

operation många smärtperioder som gav negativa sömnkvalitéer (Dogan et al., 2005). Både 
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fysiska och psykiska symtom var förknippade med patienter sjukdom och det kunde ha 

negativa effekter på sömnen, men det kunde även vara omvänt, minskad sömn kunde leda till 

fysiska och psykiska symtom (Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005).  

Patienter med kroniska sår som behandlades kunde förlora sömnen eftersom de kunde svida 

och bränna i såret så, att de inte kunde somna eller sova (Beitz & Goldberg, 2005). Störd 

sömn kunde orsakas av sjukdomar t.ex. reumatiska sjukdomar, hjärtsjukdomar och andra 

smärtrelaterade sjukdomar. Sömnstörningar kunde också relateras till delirium liksom av 

användning av droger vid demens (Carvalhaes-Neto et al., 2003; Meissner et al., 1998).  

 

Ängslan och oro påverkade sömnen. Patienterna som fick en sjukdomsdiagnos eller en 

försämring i sjukdomen fick ofta oroliga tankar och rädsla. Detta gjorde att de blev osäkra och 

likgiltiga i den okända livssituationen (Broström, Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2001). 

Äldre patienter hade ofta husdjur och var oroliga över vem som skulle se efter dem när de 

själva låg på sjukhuset. Andra blev ängsliga över resultatet av undersökningar eller 

information om en försämrad prognos. Det kunde även vara att sjukhuset var en obekant miljö 

och oförmåga att planera inför framtiden (Southwell & Wistow, 1995). Patienters sömn på 

intensivvårdsavdelning blev ofta störd av deras rädsla som bl.a. berodde på att de inte kände 

igen ansiktena i omgivningen. Detta kunde leda till att dessa patienter blev förvirrade, oroliga 

eller fick en kortvarig psykologisk stress (Celik, Öztekin, Akyolcu & Issever, 2005). Dogan et 

al., (2005) beskrevs de att de fanns patienter som hade legat inne flera gånger på sjukhus och 

blev störda av samma saker varje gång. Några kunde inte sova på grund av upplevelser under 

sjukhusvistelsen medan andra tog olika läkemedel som störde sömnen på olika sätt och kunde 

t.ex. resultera i mardrömmar. 

 

Faktorer relaterade till fysisk miljö  

I åtta artiklar beskrevs faktorer i den fysiska miljön som gav patienter sömnproblem. De 

vanligaste orsakerna var att patienterna blev störda av varandra. Det var också störande ljud 

utifrån avdelningen (Kuivalainen et al., 1998; Tranmer et al., 2003) som fotsteg, knarrande 

dörrar och ljud från olika maskiner t.ex. intravenösa pumpar. Även ljud från radio och TV-

apparater eller utrustningar till monitorer som kunde förhindrar patienten att sova på magen 

som kanske var hans eller hennes bästa sovställning. Starka ljud kunde skapa 

psykofysiologiska effekter som gav hörselskada, fördröjda läkningar, försämrad 

immunfunktionen, ökat blodtryck och ökad hjärtfrekvens (Dogan et al., 2005). På sjukhus 

kunde det finnas främmande ljud som ledde till patienters vakenhet och förhindrade dem att 
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somna in som de gjorde hemma (Simpson et al., 1996). Nödlarm eller intagningar av nya 

patienter kunde också störa sömnen, (Simpson et al., 1996) liksom toalettspolningar 

(Southwell & Wistow, 1995) och för flyttningar av patienter (Simpson et al., 1996).  

Olika behandlingar kunde störa sömnen på sjukhus, miljöfaktorer och temperaturen på 

avdelningen (Griffiths & Peerson, 2005). I en studie ansåg de flesta patienter att det var 

obehagligt varmt och några att de var för kallt. Detta gjorde att patienter darrade av kyla och 

ömsom svettades. Det kunde även vara om de fick för mycket eller för lite frisk luft som 

orsakade den störda sömnen (Southwell & Wistow, 1995). Detta är något sjuksköterskorna 

inte kunde göra något åt (Southwell & Wistow, 1995).  

 

Sömnen stördes också av plasten över madrasserna och kuddarna, (Southwell & Wistow, 

1995) oönskat ljus och att sova i en främmande miljö (Ersser et al., 1999; Dreher, 1996; 

Tranmer et al., 2003). Det flesta patienterna sov hemma i en dubbelsäng och kände sig 

begränsade i sjukhusets sängar. De fick en känsla av att de kunde ramla ur sängen och att de 

var hårdare underlag än vad de var vana vid. Filtar, täcken och lakan hade en annan kvalité än 

vad de var vana vid och de kunde störa sömnen ganska mycket (Southwell & Wistow, 1995).  

 

Faktorer relaterade till sjukvårdspersonal  

I tre artiklar beskrivs personalens agerande som en faktor som gav sömnproblem. Det kunde 

vara personalens utrustning med larm, att höra när telefonen ringde på avdelningen och 

personal som kom in på rummet med jämna mellanrum (Simpson et al., 1996; Dreher, 1996). 

Sömnen stördes också när vårdpersonalen pratade med varandra eller när de pratade med 

andra patienter (Southwell & Wistow, 1995). Ibland hjälpte vårdpersonalen patienter att 

vända sig eller hitta en annan ställning i sängen och det störde sömnen bland medpatienter. 

Det kunde också bli fel i just den ställning de hade fått och patienter vågade inte säga till 

sjuksköterskorna (Simpson et al., 1996). 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva störd sömn på sjukhus ur patientperspektiv. 

Litteraturstudien baserades på 14 vetenskapliga artiklar. Resultatet presenteras i tre 

huvudgrupper utifrån tre frågeställningar som formulerades vid första genomläsningen; 

faktorer som är relaterade till patienterna, faktorer relaterad till den fysiska miljön och 

faktorer relaterad till sjukvårdspersonalen. 

 

I huvudgruppen, faktorer relaterade till patienter, beskrevs att smärtan, ängslan, oron och 

rädslan ledde till störd sömn bland patienter på sjukhus. Detta gjorde att patienterna var vakna 

nattetid och det kunde leda till allvarliga effekter på hälsa, välbefinnande och återhämtning 

från eventuell sjukdom. Enligt Dogan et al., (2005) är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa 

patienterna med deras sömnproblem. Béphage (2005) menar att när sömnkvalitén påverkas av 

patientrelaterade faktorer så måste sjuksköterskan ta reda på varför. Yttringar bland äldre 

patienter som irritation, aggressivitet, minskad energi och minnesstörningar påverkar deras 

förmåga att samarbeta med vårdpersonalen. Brist på koncentration kan vara en varningssignal 

på trötthet och förhindrad sömn. Både dag och natt måste sjuksköterskor kontrollera sovande 

patienters förmåga att ändra läge i sängen. Sjuksköterskan måste kunna dela med sig av sin 

erfarenhet och kunskap av sömnstörningar till patienterna som är drabbade av 

sömnsvårigheter. Ett viktigt mål är att hjälpa patienter att kontrollera ångest, lindra lidande 

och uppmuntra dem så att de inte blir inaktiva. 

 

Jönsson (1995) menar att medan personal hjälper patienterna med de fysiologiska behoven så 

uppstår en kommunikation som gör det möjligt att tillfredsställa patientens psykologiska 

behov (s.49). Sjuksköterskan bör veta det mesta om de enskilda patienternas störda sömn för 

att kunna sätta upp en individuell omvårdnadsplan som innehåller t.ex. sömntider, mönster 

och vad som hjälper dem sova gott i hemmet och vad som kan hjälpa dem på sjukhuset 

(Honkus, 2003). Patienter som har eget rum på sjukhuset blir ofta rastlösa, känner sig 

ensamma och behöver sällskap. Därför är det viktigt att avsätta tid för att prata med 

patienterna och deras partner, lyssna till dem och eventuellt ge dem råd (Béphage, 2005). 
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Sjuksköterskor har ansvar för att bemöta grundläggande behov hos patienter, inklusive 

behovet av sömn. Som patient förväntar man sig att sjuksköterskor har grundläggande 

kunskap om sömnproblem, är uppmärksamma på patienters sömnmönster och att de är 

skickliga på att ingripa om patienterna blir försämrade (Dogan et al., 2005). Som 

sjuksköterska måste man ha ett holistiskt patientperspektiv för att kunna tillfredställa 

patienternas individuella behov. Ett holistiskt patientperspektiv ser till helheten och samspelet 

mellan kropp, personlighet och själ. Genom ökad uppmärksamhet av orsaker till störd sömn 

hos till exempel patienter med hjärtsvikt, kan sjuksköterskor bli bättre på att bemöta 

vårdbehoven hos dessa patienter. För att hjälpa patienter att minska psykologisk stressen i det 

dagliga livet bör sjuksköterskor informera och utbilda både patienter och närstående om 

sjukdomen, sömnsituationen och olika sömnvanor. Det kan hjälpa patienter att klara sig bättre 

i det dagliga livet med den störda sömnen (Broström et al., 2001). Alla människor har olika 

förberedelser och rutiner vid sänggående som kan vara viktiga för att kunna slappna av och 

somna. Sådana vanor och rutiner kan vara svåra att behålla för personer som blir inlagda på 

sjukhus och detta påverkar sömnen negativt (Webster & Thompson, 1986). 

 

I min litteraturstudie framkom i huvudgruppen, faktorer relaterade till fysisk miljö, hur 

patienterna blev störda av olika saker i den fysiska miljön på sjukhuset. Detta gjorde att 

patienterna kunde få ökat blodtryck, fördröjd läkning och till och med nedsatt hörsel. Enligt 

Cimel et al., (2004) så skapar personal inom sjukvården ofta ljud omkring sig t.ex. genom 

konversationer och olika aktiviteter. Detta kan minskas genom att de pratar tystare och 

samtalar utom närhåll för patienterna. De bör stänga dörrarna till patientrummen för att 

minska störande ljud och ljus för patienter och hindra dem att sova. Patienter kan ha 

pumpaggregat för intravenösa infusioner som automatiskt ger en ljudlig signal, när det behövs 

påfyllning. Sjuksköterskor kan minska ljudet av detta larm genom att ställa ner ljudnivå och 

beräkna när de ska fyllas på i pumparna. Nästan all personal bär personsökare eller bärbara 

telefoner. Ljudet av dessa telefoner på nätterna kan begränsas genom att använda den fasta 

telefonen som stör patienterna mindre, alternativt sänka eller stänga av ljudet medan de är 

inne på rummen under natten.  

 

I huvudgruppen, faktorer relaterade till sjukvårdspersonal, vågade inte patienterna säga till 

vårdpersonal att något var fel. De såg att de var stressade och hade mycket att göra. Enligt 

Jönsson (1995) ska sjuksköterskor ha kunskap om sömnens och vilans betydelse för läkningen 

och välbefinnandet på alla nivåer och utreda orsakerna till störd sömn. Orsaker till eventuell 
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smärta måste utredas och sjuksköterskor ska initiera eventuell nödvändig farmakologisk 

behandling och bevaka att denna sätts ut när den inte längre är nödvändig. Sjuksköterskor ska 

också ta hänsyn till patienters individuella sömnvanor och informera nattpersonal om 

patienternas önskemål inför natten och informera patienter om att personal finns dygnet runt 

till hands för att de skall känna sig trygga. På sjukhuset borde det finnas samma kvalitet på 

sängar som i patienternas hemmiljö. Sjuksköterskor kan ta hänsyn till placeringar i 

vårdrummen för individuella sömnegenheter som till exempel snarkningar. Vidare 

rekommenderar författaren att inte erbjuda kaffe eller te till kvällsfikat eftersom dessa är s.k. 

”sömngifter” som kan minska effekten av sömnmedel. Vidare borde sjuksköterskor övervaka 

omvårdnadsåtgärder som att inkontinensskydd används efter patienternas behov och att det 

mest effektiva materialet används för att minska antalet åtgärder hos patienterna på natten. 

Behandlingar och åtgärder bör inte göras så att patienter behöver väckas i onödan. 

Rutinmässiga kontroller och provtagningar bör inte göras i onödan under natten t.ex. 

blodtryckskontroller (s.62-64). Sömnmedel bör sättas in om inga andra åtgärder fungerar, men 

det bör inte vara en kontinuerlig behandling, eftersom effekten av sömnmedel avtar med tiden 

och risken för beroende ökar (Läkemedelsverket, 2003, s.54). 

 

Det krävs sällan mediciner för att förebygga och bota sömnstörningar. Patienter med 

sömnproblem bör få information och undervisning om praktiska förebyggande åtgärder som 

sömnhälsovård, stimulanskontroll och olika avslappnings metoder. Otillfredsställande 

sömnhälsovård hämmar sömnkvalité och gör att människor ligger vaken på nätterna. Det kan 

vara ”tupplurar” under dagtid och användning av produkter som påverkar sömnen, t.ex. 

koffein eller nikotin. Det kan också vara dålig sömnmiljö som en obekväm säng eller ett rum 

med för mycket ljus eller ljud, instängd luft, för varmt eller kallt. Undervisning ska leda till en 

individuell plan eller vara en del av flera behandlingar som kan visa sig vara effektiv 

intervention (Richard, Bootzin, Michael & Perlis, 1992). Undervisningen till patienterna i 

hälsovård kan också omfatta diet och miljöfaktorer. Dessa kan försvåra sömnen och därför 

behövs det ibland förändringar i kost, matvanor och miljö för att hjälpa patienter till en bättre 

sömn (McCall, 2005). 

 

Undervisning om stimulanskontroll syftar till att hjälpa patienter att grundlägga sömn- och 

vakenmönster. Sängens roll för sömnen bör diskuteras med patienter och närstående, liksom 

att minska aktiviteter som kan påverka sömnen (Richard et al., 1992). Personer med 

sömnstörningar bör ges råd om att bara gå i säng när de är sömniga, använda sängen endast 
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för sömn och lämna sängen när de inte kan somna. De ska vidare ha en regelbunden tid då de 

stiger upp på morgonen för att bibehålla sömnens varaktighet och undvika ”tupplurar” dagtid, 

även om det bör tillåtas hos äldre personer (McCall, 2005). 

 

Avslappningsterapier kan användas för personer som upplever störd sömn. Den är fokuserad 

på att minska somatiska och kognitiva orsaker till vakenhet och behöver regelbunden 

professionell praktisk träning över flera veckor. Dessa terapier kan vara biofeedback, 

meditation och abdominal andning (McCall, 2005). 

 

 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen gjordes genom databaserna Academic Search, Cinahl och Medline. För 

att göra arbetet trovärdigt och för att inte exkludera information, så användes både artiklar 

med kvalitativ och kvantitativ ansats. En svårighet med studien var att få artiklar som belyste 

störd sömn på sjukhus exklusivt. Det ser jag som en brist i denna litteraturstudie. Många 

artiklar beskrev faktorer som störde sömnen i allmänhet, men ofta fanns faktorer som störde 

sömnen på sjukhus uttryckt endast som en del i artiklarna. Det är möjligt att de finns brister i 

kvalitetsgranskningen, där jag skulle gradera artiklarnas kvalitet som hög, medium eller låg 

eftersom det gjordes med min egen begränsade erfarenhet. All text översattes från engelska 

till svenska vilket kan ha inneburit att nyanser i texten förändrats och delar av innehållet 

förvanskats.  

 

För att öka trovärdigheten så strävade jag efter att vara textnära och inte tolka materialet. 

Trovärdigheten och tillförlitlighet i resultatet ökas av att analysprocessen granskades under de 

tio veckor som arbetet pågick av min handledare, studiekamrater och övriga lärare vid tre 

seminarietillfällen. En möjlig brist är att jag större delen av tiden arbetat ensam. Enligt 

Holloway & Wheeler (2002, s.251-255) innebär trovärdigheten i en studie att analys, 

tillvägagångssätt och källor kan redovisas. Vidare beskriver de trovärdighet som följsamhet, 

att det presentera rimliga fynd, och att det finns överförbarhet och bekräftbarhet. Denna 

litteraturstudie är möjlig att upprepa eftersom jag noggrant har redogjort för hur jag har gått 

tillväga, vilken litteratur som använts, i vilka databaser jag sökt och hur jag genomfört 

analysen.  
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Slutsats 
Störd sömn på sjukhus är något sjukvårdspersonalen bör ta på allvar. Sjuksköterskor bör 

känna till och använda sig av någon form av förebyggande åtgärd som beskrivs ovan är viktig. 

Detta kräver tid och engagemang av sjuksköterskor som är i tjänst under dagtid. 

Sjuksköterskor bör inte förlita sig på läkemedel för att underlätta patienternas sömn, utan 

också använda sig mer av praktiska omvårdnadsåtgärder och lyssna till patenters och 

närstående synpunkter på sömnproblem.  

 

Forskningen bör fortsätta söka nya vägar till att undvika faktorer som stör sömn på sjukhus 

och skapa bättre förståelse för hur störd sömn påverkar läkningsprocesser. Det är viktigt att 

finna enkla och effektiva metoder för att kunna minska sömnstörningar som är relaterade till 

vistelsen på sjukhus. Det är också viktigt att och ta reda på av patienterna själva vad de blir 

störda av och hur sjukvårdpersonal kan reducera dessa faktorer på sjukhus.  
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