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Abstrakt 

Sömn är ett grundläggande behov för människan men inte sällan upplever 
människor som vårdas på sjukhus eller äldreboenden en försämrad 
sömnkvalitet. Dock är sömnen viktig för såväl hälsa som tillfrisknande. 
Vårdmiljön kan inverka både positivt och negativt på människans hälsa. 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vårdmiljöns påverkan på 
patienters sömnkvalitet. Utifrån syftet utformades två frågeställningar: (1) 
Vilka faktorer i vårdmiljön påverkar patienternas sömnkvalitet negativt? (2) 
Vilken effekt har omvårdnadsinterventioner i vårdmiljön på patienternas 
sömnkvalitet? Litteratursökningen resulterade i 18 relevanta studier. Fem 
slutsatser formulerades vilka besvarade de två frågeställningarna. Resultatet 
visade att vårdmiljön inte främjade en god sömnkvalitet och att ljud, ljus och 
störningar från vårdpersonal påverkade patienters sömnkvalitet negativt. 
Vårdpersonal visade sig vara den huvudsakliga källan till uppkomsten av ljud 
och ljus nattetid. Interventioner riktade mot enbart ljud bestod av 
användandet av öronproppar och reducering av ljudnivån i vårdmiljön. Detta 
hade en viss effekt på sömnens kvalitet och kvantitet. Interventioner riktade 
mot faktorer i vårdmiljön kombinerat med andra interventioner hade en större 
påverkan på sömnkvalitet än interventioner riktade mot enbart ljud. 
Interventionerna kombinerade reducering av ljud- och ljusnivåer nattetid med 
utbildning av vårdpersonal, ökad daglig aktivitet och individualisering av den 
nattliga omvårdnaden. 

 

Nyckelord: Sömn, vårdmiljö, vårdpersonal, ljud, ljus, interventioner 
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Sömn är ett grundläggande behov för människan som påverkar livskvalitet, 

välbefinnande och hälsa (Dogan, Ertekin & Dogan, 2005). När vi sover sker återställande 

processer och kroppen förbereder sig för nästa vakna period (Tranmer, Minard, Fox & 

Rebelo, 2003). Sömn sker i ett cykliskt förlopp som växlar mellan djupsömn (NREM) 

och drömsömn (REM). Under djupsömnen sjunker andnings- och hjärtfrekvens, 

musklerna slappnar av och hjärnmetabolismen minskar. Drömsömnen fungerar åt det 

motsatta hållet. Hjärtfrekvensen ökar och kroppens muskler bortsett från glatt 

muskulatur, diafragma, hjärt- och ögonmuskler är nästintill paralyserade. Hjärnans 

metabolism är motsvarande den vid vaket tillstånd (Reid, 2001). 

Sömnkvalitet har stor betydelse för hälsan. Betydelsefulla faktorer för sömnkvalitet är 

insomningstid, sömntid, antal uppvaknanden per natt och djupsömn (Dogan et al., 2005). 

Den totala sömntiden som medelindividen är i behov av uppgår till 7-8 timmar per natt. 

Men trots att individen uppnår den mängden sömn kan sömnens kvalitet påverkas av att 

sömnen blir fragmenterad. Fragmenterad sömn innebär att individens djupsömn blir störd 

men det leder inte till ett medvetet uppvaknande. Däremot kan det leda till ökad 

dagtrötthet, försämrad prestationsförmåga och humörsvängningar (Durmer & Dinges, 

2005). En sömntid på endast 3-4 timmar per natt kan medföra en betydande ökning av 

blodtryck, försämrad glukostolerans, ökad sympatikusaktivitet, förhöjda kortisolnivåer 

och en ökning av inflammatoriska markörer (Alvarez & Ayas, 2004). Den sammanlagda 

effekten av dålig sömnkvalitet kan resultera i trötthet, försämrad koncentrationsförmåga, 

olust, sänkt smärttröskel, oro och nervositet, hallucinationer och irrationella tankar, 

försämrad aptit, förstoppning och ökad benägenhet för olycksfall (Durmer & Dinges, 

2005). En dålig sömnkvalitet gynnar därmed inte tillfrisknandet men patienter som 

återhämtar sig efter operation eller sjukdom är i behov av återställande sömn (Tranmer et 

al., 2003) Däremot upplever de inte sällan ett förändrat sömnmönster (Tranmer et al., 

2003) då sjukhusvistelsen kan inverka negativt på sömnens kvalitet (Durmer & Dinges, 

2005). 

I den fysiska miljön påverkas vi av ett flertal faktorer som exempelvis ljud, ljus och 

temperatur (Fridell, 1998, s. 343). Ljud i miljön kan medföra både positiva och negativa 

konsekvenser. Voss et al. (2004) fann att ljud i form av lugnande musik hade en positiv 



4 
 

 
 

effekt på ångest och smärta. Däremot kan ljudnivåer över 80 decibel medföra 

hörselskador (AFS 2005:16). Ljus har en funktionell och viktig betydelse för människan 

då ljusets växlingar under dygnet styr dygnsrytmen (McEnany, 1999). Människan 

påverkas även av miljöns atmosfär och stämning, men då på det psykologiska planet 

(Fridell, 1998, s. 343). En vårdmiljö som ger positiva effekter benämns som en helande 

vårdmiljö och inverkar positivt på tillfrisknande och välbefinnande. En sådan helande 

miljö kan påverka faktorer som ångest, blodtryck, tillfrisknande efter operation, 

användning av smärtstillande läkemedel och vårdtidens längd (Ulrich, 1991). En 

vårdmiljö som utformats för att kunna anpassas efter olika behov och situationer kan 

utgöra ett stöd och ge en upplevelse av välbefinnande. Däremot kan oro och upplevelsen 

av underlägsenhet och relationer mellan vårdpersonal och patienter försämras av en 

vårdmiljö där inredningen är obekväm, ljuset bländande och där höga ljudnivåer 

förekommer (Fridell, 1998, s. 344).  

Individens hälsa och välbefinnande påverkas negativt av fragmenterad sömn och för lite 

sömntid (Alvarez & Ayaz, 2004; Durmer & Dinges, 2005). Även miljön påverkar en 

persons hälsa, välbefinnande och humör (Rowland & Noble, 2008). Begreppet hälsa är 

dock svårt att definiera då begreppet är mångfacetterat och upplevs olika av alla 

individer. Erikson (1993, s. 20, 27) beskriver hälsa som en dynamisk process och ett 

integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. Processen är beroende av 

många olika faktorer såsom exempelvis tid, rum, förändring, livskraft, begär och behov. 

Antonovsky (2001, s. 24, 27, 38) definierar hälsa utifrån ett salutogenetiskt synsätt vilket 

innebär en rörlig process där människans upplevelse av hälsa och ohälsa utgör två poler 

på ett kontinuum. Fokus ligger på faktorer som förmår människan röra sig mot hälsa på 

kontinuumet. Vart på kontinuumet hälsa – ohälsa en person befinner sig vid ett specifikt 

tillfälle och mot vilken pol individen rör sig mot förklaras med begreppet känsla av 

sammanhang, KASAM. Känsla av sammanhang består av tre av varandra beroende 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Gemensamt för dessa två 

definitioner på begreppet hälsa är att många faktorer anses kunna påverka en persons 

upplevelse av hälsa. 

Sömnens betydelse för tillfriskande och hälsa bör inte underskattas. Dock är förståelsen 

för patienternas erfarenheter av sömn under sjukhusvistelser och effekten av riktade 
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omvårdnadsinterventioner för en återställande sömn dålig (Tranmer et al., 2003). 

Sjuksköterskor tenderar att ta patienternas sömn förgivet och något som automatiskt 

inträder på natten oavsett vad som pågår i vårdmiljön runtomkring (Duxbury, 1994). Men 

sjuksköterskan har en viktig roll i hanterandet av patienternas sömnrelaterade problem då 

de oftast är de som först identifierar problemet (Pellat, 2007). Enligt Ulrich (1991) finns 

det ett samband mellan förbättringar av faktorer i vårdmiljön och patienters upplevelse av 

minskad stress som i sin tur påverkar hälsa och välbefinnande positivt. Med detta som 

bakgrund var syftet med litteraturstudien att undersöka vårdmiljöns påverkan på 

patienters sömnkvalitet. 

Metod 

Litteraturstudien strukturerades utifrån Goodmans sju steg: (1) Precisering av 

frågeställning, (2) Precisering av inklusions- och exklusionskriterier, (3) Planering av 

litteratursökning, (4) Genomför litteratursökning och insamling av studier som möter 

inklusionskriterierna, (5) Bedömning av kvalitet och bevisvärde, (6) Sammanställning av 

bevis, (7) Formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet (Goodman, 1993, 

s. 9).  

Specificering av frågeställning  

För att besvara syftet formulerades två frågeställningar. (1) Vilka faktorer i vårdmiljön 

påverkar patienternas sömnkvalitet negativt? (2) Vilken effekt har 

omvårdnadsinterventioner i vårdmiljön på patienternas sömnkvalitet? Då frågeställning 

nummer två syftade till att undersöka effekten av omvårdnadsinterventioner användes 

Flemmings tabell för att strukturera och precisera frågeställningen. Inklusionskriterier för 

litteraturstudien var vuxna individer inneliggande på sjukhus eller äldreboende. Studier 

som inkluderade läkemedelsbehandling mot sömnproblem eller individer som vårdades 

på intensivvårdsavdelningar exkluderades. 

Tabell 1, Flemmings tabell (Willman et al. 2000, s. 57) 

Population            Intervention  Motintervention Resultat 

Vuxna individer 

inneliggande på sjukhus 

eller äldreboende 

Förändringar i 

vårdmiljön 

Inga förändringar i 

vårdmiljön 

Förbättrad sömnkvalitet 
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Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes med indexeringstermer och fritextord i referensdatabaserna 

MedLine och CINAHL. I enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 66) 

kombinerades indexeringstermer och fritextord med de booleska sökoperatorerna OR och 

AND. Indexeringstermerna söktes utifrån Major Concept (MM). Följande indexering-

stermer gav resultat i litteratursökningen; sleep, sleep deprivation, sleep initiation and 

maintenance disorders, sleep disorders, sleep apnea obstructive, sleep arousal disorders, 

dyssomnias/ prevention & control, health facility environment, noise, noise/ prevention & 

control, night care, inpatients och nursing homes. Litteratursökningen begränsades till 

studier på svenska och engelska. Litteratursökningen utfördes först i Medline och 

CINAHL vilket gav 14 artiklar. Utifrån referenslistorna identifierades ytterligare fyra 

artiklar. Totalt 18 artiklar uppfyllde inklusionskriterierna (se bilaga 1). Sökningar 

utfördes även i The Cochrane Library men samma artiklar återkom. I tabell 2 presenteras 

de sökningar som ledde till valda artiklar.  
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Tabell 2, Litteratursökning i referensdatabaserna Medline och Cinahl    

Databas Indexeringsterm Träffar Valda  
Medline Sleep  

Major concept (MM) 
17561 - 

Medline Sleep Deprivation OR Sleep initiation 
and maintenance disorders OR Sleep 
Disorders (MM) 

14291 - 

Medline Health facility environment (MM) AND 
Sleep OR Sleep Deprivation OR Sleep 
initiation and maintenance disorders OR 
Sleep Disorders (MM) 
 

26 3 

Medline Sleep (MM) AND Health facility envi-
ronment (MM) 

4 1 

Medline Sleep OR Sleep Deprivation OR Sleep 
initiation and maintenance disorders OR 
Sleep Disorders (MM) AND Noise 
/prevention control /(MM) 

12 1 

Medline Sleep OR Sleep Deprivation OR Sleep 
initiation and maintenance disorders OR 
Sleep Disorders (MM) AND Night Care 
(MM) 

52 2 

Medline Inpatients (MM) AND Sleep OR Sleep 
Deprivation OR Sleep initiation and 
maintenance disorders OR Sleep Disor-
ders (MM) 

36 3 

Medline Nursing Homes (MM) AND Sleep Ap-
nea, Obstructive OR Sleep Arousal Dis-
orders OR Sleep Deprivation OR Sleep 
Initiation and Maintenance Disorder OR 
Sleep Disorders (MM) 

37 1 

Cinahl Sleep OR Sleep Deprivation OR Sleep 
Disorders OR Dyssomnias/ 
prevention & control (MM) AND Night 
care (MM) 

15 2 

Cinahl Nursing Homes (MM) AND Sleep Ap-
nea, Obstructive OR Sleep Arousal Dis-
orders OR Sleep Deprivation OR Sleep 
Initiation and Maintenance Disorder OR 
Sleep Disorders (MM) 

7 1 

 

Dataanalys 

Efter litteratursökningen påbörjades analysen av de utvalda studierna. Dataanalysen 

inspirerades av Britton (2000) vilket innebar att litteraturen granskades, bevisvärdet 

bedömdes och fakta extraherades innan resultatet sammanställdes. I dataanalysens första 

fas utformades ett granskningsprotokoll för bedömning av studiernas kvalitet med 

inspiration från Willman et al. (2006, s. 95, 154-155). För att jämföra studiernas kvalitet 

användes ett poängsystem. Varje delfråga i granskningsprotokollet som medförde ett 
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positivt svar gavs 1 poäng. Omvänt gavs 0 poäng för ett negativt svar. Därefter 

omräknades den sammanlagda poängsumman för studiens kvalitet till procent av 

totalpoängen. Då alla frågor inte var relevanta för alla studier riskerade 

sammanställningen av totalpoängen att bli snedvriden. Med stöd från Willman et al. 

(2006, s. 95) modifierades därför granskningsprotokollet för att passa varje enskild 

studie. 

 

Tabell 3, Kvalitetsgradering med procentindelning (Willman et al. 2006, s. 96)  

Procent av totalpoäng  Kvalitetsgradering      

100 – 80 %     Bra    
79 – 70 %     Medel      
69 – 65 %     Dålig 
   

Bedömning av bevisvärde 

Studier som inte uppnådde kvalitetsgradering dålig ansågs inte vara kvalificerade för 

bedömning av bevisvärde och därför exkluderades dessa vilket överensstämmer med 

Willman et al. (2006, s. 96). Dataanalysens andra fas syftade till att fastställa studiernas 

bevisvärde genom att bedöma deras vetenskapliga tillförlitlighet (Socialstyrelsen 2008-

11-24). I enlighet med Polit och Beck (2004, s. 431) granskade vi först studierna 

individuellt och sedan diskuterades en gemensam bedömning fram. Bevisvärdet för 

studier med ett randomiserat förfarande granskades med inspiration från Socialstyrelsen 

(2008-08-14). Granskning av systematiska översikter inspirerades av kriterier från 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2007-12-04) och studier som använt andra 

metoder bedömdes enligt Britton (2000). Studiernas bevisvärde graderades sedan utifrån 

Britton (2000) (tabell 4).  

 

Tabell 4, Studiernas bevisvärde (Britton, 2000, s. 4414) 

Högt bevisvärde   Medelhögt bevisvärde  Lågt bevisvärde 

Stor, väl genomförd och 
analyserad studie, randomiserad 
kontrollerad studie (RCT). 
Uppfyller väl på förhand 
uppställda kriterier. 

Stora studier från andra 
geografiska områden, matchande 
grupper eller liknande. Uppfyller 
delvis på förhand uppställda 
kriterier. 

Retrospektiva studier, stora 
bortfall eller andra osäkerheter. 
Uppfyller dåligt på förhand 
uppställda kriterier.  
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I dataanalysens sista fas extraherades resultatet från studierna för att besvara 

frågeställningarna som formulerades utifrån syftet. De extraherade resultatdelarna ledde 

sedan fram till fem slutsatser vilka formulerades som påståenden. Evidensstyrkan för 

slutsatserna graderades sedan utifrån Britton (2000) (tabell 5). I tabell 6 presenteras 

påståendena tillsammans med graderad evidensstyrka samt studiernas kvalitet och 

bevisvärde.  

 

Tabell 5, gradering av evidensstyrka för slutsatser (Britton, 2000, s. 4414) 

Evidensstyrka 1 Evidensstyrka 2 Evidensstyrka 3 Evidensstyrka 4 

(starkt)  (måttligt)  (begränsat)  (otillräckligt) 

Minst två studier med 
högt bevisvärde som 
givit samma resultat 
eller en god systematisk 
översikt av flera 
välgjorda studier 

En studie med högt 
bevisvärde plus minst 
två med medelhögt 
bevisvärde. 

Det föreligger ingen 
studie med högt 
bevisvärde. Minst två 
studier med medelhögt 
bevisvärde. 

Det vetenskapliga 
underlaget är 
otillräckligt. Ange vad 
eventuella slutsatser 
baseras på. 

 

Resultat 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka vårdmiljöns effekt på patienters sömnkvalitet 

genom att besvara frågeställningarna: (1) Vilka faktorer i vårdmiljön påverkar 

patienternas sömnkvalitet negativt? (2) Vilken effekt har omvårdnadsinterventioner i 

vårdmiljön på patienternas sömnkvalitet?  
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Tabell 6, Slutsatser och evidensstyrka  

Påstående     Evidensstyrka     Studie               Kvalitet       Bevisvärde 
 
Ljud påverkar 
patienters 
sömnkvalitet 
negativt 
 
 
 
 

 
1 

 
Schnelle et al. 1993 
Lane & East, 2008 
Simpson et al. 1996 
Schnelle et al. 1998 
Haddock, 1994 
Southwell & Wistow, 
1995 
Topf & Thompson, 
2001 
Pimentel-Souza et al. 1996 
Koch et al. 2006 
Cruise et al. 1998 

 
Medel 
Bra 
Bra 
Bra 
Bra 
Medel 
 
Bra 
 
Medel 
Bra 
Bra 

 
Medelhögt 
Medelhögt 
Högt 
Högt 
Högt 
Medelhögt 
 
Högt 
 
Medelhögt 
Högt 
Högt 

 
Ljus påverkar 
patienters 
sömnkvalitet 
negativt 

 
3 

 
Schnelle et al.1998 
Southwell & Wistow, 
1995 
Schnelle et al. 
1993 
Pimentel-Souza et al. 1996 
Koch et al. 2006 
Cruise et al. 1998 

 
Bra 
Medel 
 
Medel 
 
Medel 
Bra 
Bra 

 
Högt 
Medelhögt 
 
Medelhögt 
 
Medelhögt 
Högt 
Högt 

Störningar från 
vårdpersonal har 
negativ effekt på 
sömnkvalitet 
 

2 Sheeley, 1996          
Southwell & Wistow, 1995 
Pimentel-Souza et al. 1996 
Koch et al. 2006 
Cruise et al. 1998 
 

Bra 
Medel 
 
Medel 
Bra 
Bra 

Lågt 
Medelhögt 
 
Medelhögt 
Högt 
Högt 
 

Interventioner 
riktade mot ljud 
har en positiv 
effekt på 
sömnkvalitet 

3 
 
 

Haddock, 1994   
Cmiel et al. 2004   
Koch et al. 2006 
 

Medel 
Bra 
Bra 

Medelhögt 
Högt 
Högt  

Interventioner 
riktade mot 
faktorer i 
vårdmiljön 
kombinerat med 
andra 
interventioner har 
en positiv effekt på 
sömnkvalitet 

1 LaReau et al. 2008  
Alessi et al. 2005  
Alessi et al. 1999  
Schnelle et al. 1999  
O’Rourke et al. 2001  
Koch, 2006 
Ouslander et al. 2006 

Bra 
Bra 
Bra 
Bra 
Bra 
Bra 
Bra 

Medelhögt 
Högt 
Högt 
Högt 
Medelhögt 
Högt 
Högt  

______________________________________________________________________________________ 

Ljud påverkar sömnkvalitet negativt 

Evidensstyrkan för detta påstående baseras på 10 studier varav fem har högt bevisvärde 

och fem har ett medelhögt bevisvärde. Det föreligger ett starkt vetenskapligt stöd för att 

detta påstående är sant och därmed graderas evidensstyrkan som ett. Höga ljud var 
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vanligt förekommande nattetid och det ledde ofta till uppvaknanden. Ljud bidrog till 

svårigheter att somna och sömnen upplevdes inte som tillfredställande. Vårdpersonal, 

andra patienter och kommunikationsutrustning så som telefoner och patientalarm 

utgjorde i flera studier sömnstörande ljudkällor. 

I en systematisk översikt av Koch, Haesler, Tiziani och Wilson (2006) identifierades ljud 

som en av de huvudsakliga orsakerna till svårigheter att somna och bibehålla sömn för 

individer på äldreboenden. Specifika ljudkällor var ljud från andra boende, personal som 

samtalar, alarm, klockor, telefoner, utrustning och tv apparater. 

Schnelle et al. (1998) samlade in data från 230 individer boendes på åtta äldreboenden. 

Studien fann stark evidens för att ljud hade en negativ effekt på sömnkvaliteten. 

Variablerna för sömn mättes under 9 timmar varje dygn. I medeltal uppmättes 80,2 ljud 

över 60 decibel per natt. Deltagarna hade genomsnittliga sömnepisoder på 11,6 minuter 

varav de längsta sömnepisoderna varade i genomsnitt 52,5 minuter och de sov ungefär 

hälften av den tid de spenderade i sängen. I snitt vaknade deltagarna 3,3 gånger per natt 

varav en tredjedel av uppvaknandena var associerade till ljud. Forskarna gjorde 3260 

separata noteringar som beskrev ljud nattetid. De största ljudkällorna var vårdpersonal, 

tv-apparater och utrustning. 

I en studie av Schnelle, Ouslander, Simmons, Alessi och Gravel (1993) med 118 

deltagare på äldreboenden visade resultatet att vårdmiljön inte var förenlig med sömn. 32 

ljud om 60 decibel eller mer uppmättes per natt och per deltagare. Totalt registrerades 

770 ljud varav 20 % medförde ett uppvaknande på fyra minuter eller mer och 20 % ledde 

till ett uppvaknande på två minuter. Deltagarna tenderade att vara vakna längre om de 

vaknade upp efter en kortare period av sammanhängande sömn. Ungefär 40 % av de 

registrerade ljuden lokaliserades till vårdpersonalen och 40 % från deltagarna. De övriga 

20 % kunde inte spåras till en säker källa men de misstänktes komma från 

vårdpersonalen. 

I Cruise, Schnelle, Alessi, Simmons och Ouslander (1998) studie med 225 deltagare på 

äldreboenden associerades 23,6 % till 66,0 % av alla uppvaknanden som varade fyra 

minuter eller längre till faktorer i vårdmiljön. I genomsnitt uppmättes 19,3 till 33,2 höga 
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ljud per natt och per deltagare. Enbart ljud var associerat till 22 % av alla nattliga 

uppvaknanden. 

Simpson, Lee och Cameron (1996) fann i en studie med 97 deltagare på sjukhus att ljud 

påverkade sömnkvalitet negativt avseende sömnens längd och effektivitet. Ljud som 

associerades till underhåll och förflyttning av utrustning försämrade sömnen. 

Ljudkällorna utgjordes av larm från medicinteknisk apparatur, läkemedels- och 

linnevagnar, städning, spolande toaletter och ljud från dörrar och alarm. Man kunde dock 

inte påvisa någon statistisk signifikans för att en enskild specifik ljudkälla störde sömnen. 

Topf och Thompson (2001) sekundära analys av Simpson et al. (1996) visade också på 

ett negativt samband mellan ljud och sömn. Forskarna fann stöd för sin hypotes att stress 

orsakat av ljud i vårdmiljön interagerar med andra omgivande stressfaktorer som ljus och 

samt personliga stressfaktorer som smärta och oro, och det i sin tur påverkar sömnen.  

I en studie av Southwell och Wistow (1995) besvarade 454 patienter och 129 

sjuksköterskor på sjukhus ett frågeformulär avseende sömnstörande faktorer. Resultatet 

visade att majoriteten av deltagarna, såväl patienter som personal, ansåg att vårdmiljön 

inte gynnade sömnen. Faktorer som patienter ansåg störde sömnen var bland annat ljud 

från andra patienter (34 %), ringande telefoner (19 %) och andra patienter som ropade 

(17 %). Sjuksköterskorna ansåg att patienternas sömn stördes av ljud orsakat av patienter 

(66 %), patienter som använde toaletter/bäcken (63 %), personal som utförde 

omvårdnadsåtgärder (61 %), patienter som ringde eller ropade på hjälp (47 %), ringande 

telefoner (42 %), behandlingar (40 %) och personal som samtalade med patienter (38 %).  

I Pimentel-Souza, Carvalho och Siquera (1996) studie jämfördes 35 patienter på två 

sjukhus där man hade uppmätt en skillnad i decibelnivå på grund av sjukhusens olika 

lokalisation i staden. Resultatet visade att patienterna på sjukhuset med en uppmätt högre 

decibelnivån upplevde en sämre sömnkvalitet. De stördes mer av ljud, önskade sova 

längre (61,5 %) och vaknade trötta (30,8 %) till skillnad från patienterna på sjukhuset 

med en uppmätt lägre decibelnivå. Totalt för båda sjukhusen uppgav 66 % av deltagarna 

att deras sömn blivit störd under sjukhusvistelsen. 45 % av deltagarna uppgav ljud som 

den huvudsakliga orsaken till störd sömn.  
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I Haddock (1994) studie deltog 18 patienter i studien varav 13 rapporterade försämrad 

sömnkvalitet under sjukhusvistelsen jämfört med hemmet, varav 9 deltagare rapporterade 

att ljud var orsaken till att deras sömn blivit störd. Fjorton deltagare sov mindre jämfört 

med i hemmet. För 10 av deltagarna var minskningen en till tre timmar och för fyra 

deltagare tre till fem timmar. Totalt rapporterade 11 deltagare att sömnens kvalitet och 

kvantitet blivit störda av ljud.  

Lane och East (2008) fann i en studie med 17 deltagare på sjukhus att faktorer i 

vårdmiljön hade ett starkt samband med störningar av sömnen. Ljud var den faktor som 

lyftes fram som mest störande. I studien fann man även att faktorer i vårdmiljön, som 

exempelvis ljud, temperatur och sängar, påverkade förmågan att somna om efter ett 

uppvaknande till följd av störningar. 

Ljus påverkar sömnkvalitet negativt 

Evidensstyrkan för detta påstående baseras på 6 studier varav tre har högt bevisvärde och 

tre har medelhögt bevisvärde. Enligt Britton (2000) krävs minst två studier med högt 

bevisvärde för att evidensstyrkan ska graderas som ett. Dock har ingen av studierna haft 

som avsikt att enbart mäta hur ljus påverkar sömn. Studiernas huvudfokus har varit på 

ljudfaktorer och effekten av ljus har endast varit ett bifynd eller uppmätts i kombination 

med ljud. Eftersom det saknades material med enbart mätdata för ljus och dess påverkan 

på sömnkvalitet är det vetenskapliga underlaget begränsat och därmed graderas 

evidensstyrkan som tre. 

I en systematisk översikt av Koch et al. (2006) identifierades ljus som en av de 

huvudsakliga orsakerna till svårigheter att somna och bibehålla sömn för individer på 

äldreboenden. En av de inkluderade studierna fann att 75 % av äldreboendena inte 

reducerade ljusnivåerna i korridorerna nattetid. 

I Cruise et al. (1998) studie med 225 deltagare från tio äldreboenden uppmättes i 

genomsnitt 2,5 till 5,3 ljusförändringar per deltagare och natt. Ljusförändringarna 

spårades till tre källor; sänglampor i deltagarnas rum, indirekt ljus från toaletter och ljus 

från korridoren utanför deltagarnas rum. Ljus eller ljus och ljud kunde härledas till 10 % 

av alla uppvaknanden som varade 4 minuter eller längre. 
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I en studie av Southwell och Wistow (1995) svarade 63 av 454 deltagare att ljus på 

sjukhusavdelningen störde sömnen och i Pimentel-Souza et al. (1996) uppgav 7 av 35 

deltagare att ljus var orsaken till störd sömn under sjukhusvistelsen. Schnelle et al. (1998) 

samlade in data från 230 individer boendes på åtta äldreboenden. Man kunde påvisa att 

ljusförändringar förekom regelbundet nattetid. I genomsnitt registrerades 5,1 

ljusförändringar per natt. Mätningarna utfördes dock i kombination med ljud så det 

förelåg svårigheter att bevisa enbart effekten av ljus. Likaså i Schnelle et al. (1993) studie 

med 118 deltagare från fyra äldreboende var ljuseffekten på sömn svårtolkad. Studien 

uppmätte förändringar i ljus eller i ljus och ljud, 132 sådana registreringar gjordes och 

endast ett fåtal var i frånvaro av ljud. I 52 % av fallen vaknade deltagarna i fyra minuter 

eller längre och 23 % orsakade ett uppvaknande i intervaller om två minuter. Majoriteten 

av registreringarna gjordes under läkemedelsadministration. 

Störningar från vårdpersonal har negativ effekt på sömnkvalitet 

Evidensstyrkan för detta påstående baseras på 5 studier varav två har högt, två har 

medelhögt och en har lågt bevisvärde. I likhet med föregående påstående har studierna 

inte studerat detta påstående i tillräcklig utsträckning för att kunna erhålla ett starkt 

vetenskapligt stöd. Det föreligger därmed ett måttligt vetenskapligt stöd för att detta 

påstående är sant och därmed graderas evidensstyrkan som två.  

I en systematisk översikt av Koch et al. (2006) avseende vårdmiljön på äldreboenden 

visade resultatet att omvårdnad under natten var en källa till att sömnen blev störd. En 

studie rapporterade att 85 % av deltagarnas nattliga uppvaknanden var relaterat till 

omvårdnad som utfördes under natten medan en annan studie fann att 76 % av alla 

omvårdnadstillfällen under natten ledde till ett uppvaknande. I Cruise et al. (1998) var 10 

% av alla nattliga uppvaknanden relaterat till inkontinensomvårdnad. 

I Southwell och Wistow (1995) svarade 117 av 454 deltagare att deras sömn stördes när 

sjuksköterskor såg till eller vårdade andra patienter. 61 % av 129 sjuksköterskor trodde 

att omvårdnad kunde vara en orsak till att patienternas sömn blev störd. I Pimentel-Souza 

et al. (1996) studie uppgav fem av 23 deltagare att deras sömn stördes av andra personers 

närvaro i rummet. 
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Sheely (1996) avsåg att studera förhållandet mellan nattliga störningar och sömnens 

kvalitet och kvantitet. Femtio cancerpatienter deltog i studien. Resultatet visade på en 

statistisk signifikans mellan sömnkvalitet och antalet nattliga störningar, total tid som 

vårdpersonalen spenderade i patientens rum under natten och graden av delaktighet i 

omvårdnaden som krävdes av patienten under natten. Studiens bevisvärde graderades 

som lågt då datainsamlingen var begränsad till en natt, reliabiliteten var inte fastställd för 

ett av mätinstrumenten samt avsaknad av bortfallsanalys. Studien tog inte hänsyn till 

andra sömnstörande faktorer som ålder, känslomässigt tillstånd, symtom och tid sedan 

fastställd diagnos. Författarna anser att deltagarnas upplevelse av sömn inte kan 

ifrågasättas eftersom sömnens kvalitet och kvantitet uppmättes genom subjektiva 

mätskalor, och därmed tillskriver de resultatet ett visst värde trots studiens begränsningar. 

Interventioner riktade mot ljud har en positiv effekt på sömnkvalitet 

Evidensstyrkan för detta påstående baseras på tre studier varav två har högt bevisvärde 

och en har medelhögt bevisvärde. Interventioner som effektivt sänkte ljudnivåerna var 

bland annat stängning av dörrar till patientrummen, reducering av ljud från utrustning och 

vårdpersonalens konversationer och aktiviteter. Användningen av öronproppar visade sig 

också ha en positiv effekt på den subjektiva upplevelsen av sömnens kvalitet och 

kvantitet. Det vetenskapliga underlaget består av för få studier och saknar objektiv 

mätdata. Det vetenskapliga underlaget för att detta påstående är sant är begränsat och 

därmed graderas evidensstyrkan som tre. 

I Cmiel, Karr, Gasser och Oliphant (2004) presenterades resultatet av ett 

förbättringsarbete som syftade till att reducera ljudnivån och förbättra sömnen för 

patienterna på vårdavdelningen. Innan interventionerna genomfördes uppmättes i 

genomsnitt ljudnivåer på 45 decibel nattetid i patientrummen. I dubbelrum uppmättes i 

genomsnitt 53 decibel. De högsta ljudnivåerna på 113 decibel uppmättes i samband med 

skiftbyten på avdelningen. Interventionerna skulle syfta till att minska ljudnivåerna 

genom att öka medvetenheten om ljud hos personalen. Interventionerna växte fram 

genom tvärprofessionella möten. De slutgiltiga interventionerna omfattade följande; 

reducera ljud från vårdpersonalens konversationer och aktiviteter genom att prata tystare 

och använda avsedda rum för rapportering. Dörrarna till patientrummen stängdes 
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rutinmässigt, volymnivån på medicinteknisk utrustning sänktes och under kvällar och 

nätter begränsades användning av avdelningens snabbtelefoner. Övrig sjukhuspersonal 

som städare och förrådspersonal informerades om förbättringsarbetet och deras rutiner 

ändrades till dagtid för att minska störningar under natten. Genom att modifiera 

utrustning så som pappershållare, övervakningsmonitorer och journalhållare försökte man 

reducera ljud. Efter att interventionerna implementerades uppmättes nya ljudnivåer. Den 

genomsnittliga decibelnivån under natten var 42 decibel och den högsta uppmätta 

ljudnivån var 86 decibel trots att patientbeläggning och personaltäthet ökat. Från januari 

2000 till april 2002 samlade man in 422 kommentarer från patienter. Av dessa var 90 

(21.3 %) relaterade till ljud och sömn varav 65.6 % uppgav att stängning av dörrar, den 

generellt låga ljudnivån på avdelningen och personalens vilja att tillgodose en tyst natt 

var uppskattat. 

I Haddock (1994) undersöktes effekten av öronproppar hos 18 deltagare. Studien utfördes 

under tre nätter varav inga deltagare använde öronproppar den första natten. Natt två och 

natt tre använde hälften av deltagarna öronproppar varav 6 deltagare rapporterade en 

statistiskt signifikant förbättrad sömnkvalitet och sömnkvantitet jämfört med natt ett. Tre 

deltagare sov mellan tre och fem timmar längre. Av de deltagare som inte använde 

öronproppar upplevde ingen en förbättrad sömnkvalitet jämfört med natt ett. Alla 

deltagarna som använde öronproppar uppgav att de skulle göra det igen.  

I Koch et al. (2006) systematiska översikt hade två studier genomfört en signifikant 

sänkning av ljudnivåerna. Däremot lyckades man inte påvisa att dessa interventioner hade 

någon mätbar effekt på sömnkvalitet. 

Interventioner riktade mot faktorer i vårdmiljön kombinerat med andra 

interventioner har positiv effekt på sömnkvalitet 

Evidensstyrkan för detta påstående baseras på 7 studier varav fem har högt bevisvärde 

och två har medelhögt bevisvärde. I alla studier syftade interventionerna i vårdmiljön till 

att sänka ljud- och ljusnivåer nattetid. Detta kombinerades med fysisk aktivitet eller 

individualiserad omvårdnad under kvällen och natten. Interventionerna resulterade i en 

positiv effekt på vissa mått av sömnkvalitet. Däremot visade en av studierna att 

interventionerna inte hade någon effekt på sömn (Ouslander et al., 2006). Trots en studie 
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med ett motsägelsefullt resultat är det vetenskapliga underlaget fortfarande starkt enligt 

kriterier från Britton (2000) och därmed graderas evidensstyrkan som ett. 

Koch et al. (2006) fann att en kombination av interventioner som syftade till att reducera 

ljudnivåerna, reducera nattlig omvårdnad och en ökning av aktivitet dagtid var sannolikt 

den mest effektiva metoden för att främja sömn. 

Alessi et al. (2005) genomförde en randomiserad kontrollerad studie på 118 deltagare på 

fyra äldreboenden med 62 deltagarna i interventionsgruppen. Interventionerna syftade till 

att minska tiden deltagarna spenderade i sängen dagtid. Studien implementerade ett 

program för att öka den fysiska aktiviteten och deltagarna skulle vistas i solljus minst 30 

minuter per dag. Inför natten infördes strukturerade rutiner för sänggående och 

ansträngningar gjordes för att minska ljud- och ljusnivåer nattetid. Resultatet visade att 

interventionerna för att minska ljud- och ljusnivåer inte hade någon statistiskt signifikant 

effekt. En liten positiv förändring kunde dock utläsas för interventionsgruppen avseende 

kortare uppvaknanden under natten. Det var också en signifikant minskning av deras 

sömn under dagtid.  

I en liknande studie av Alessi, Yoon, Schnelle, Al-Samarri och Cruise (1999) undersöktes 

effekten av ett interventionsprogram som kombinerade ett träningsprogram som syftade 

till att öka deltagarnas fysiska aktivitet med reducering av ljud, ljus och 

omvårdnadsrutiner under natten. Studien bestod av 29 deltagare från ett äldreboende. Av 

dessa randomiserades 15 till interventionsgruppen. Interventionsgruppen genomförde 

träningsprogrammet under 14 veckor. Nattprogrammet implementerades de sista fem 

nätterna för båda grupperna. Resultatet visade på en statistiskt signifikant reducering av 

ljud och ljus för båda grupperna. Interventionsgruppen sov procentuellt mer under natten 

än kontrollgruppen jämfört med baslinjevärdena. Studien fann ingen statistisk signifikans 

för längsta sömnepisoder och genomsnittlig tid för sömnepisoder, trots att de ökade med 

39 % respektive 45 % i interventionsgruppen.  

I Schenelle, Alessi, Al-Samarri, Fricker och Ouslander (1999) studie med 184 deltagare 

från åtta äldreboenden genomfördes ett interventionsprogram bestående av tre delar. Del 

ett syftade till att öka vårdpersonalens medvetenhet avseende ljud- och ljusnivåers effekt 

på sömn. Del två syftade till att sänka ljudnivåerna och del tre till att individualisera 
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inkontinensomvårdnaden nattetid. Interventionerna resulterade i en statistiskt signifikant 

förändring av ljud och ljus. Förändringen hade en positiv effekt på antalet uppvaknanden 

för interventionsgruppen. Dock resulterade inte de reducerade ljud och ljusnivåerna i en 

signifikant förbättring av dag- och nattsömnen. 

I O’Rourke, Klaasen och Sloan (2001) studie med 18 deltagare från ett äldreboende 

syftade interventionen till att utbilda vårdpersonalen angående minskning av ljud, ljus 

och störningar samt införa individualiserade rutiner angående inkontinensomvårdnad. 

Studien genomfördes i tre faser uppdelat på 15 dagar. I fas ett registrerades 

baslinjevärden för sömn. I fas två implementerades interventionen och i sista fasen 

återgick man till den vanliga omvårdnaden. Resultatet visade att under interventionsfasen 

som varade i 5 dagar sov deltagarna i genomsnitt 167 minuter mer. Av 18 deltagare 

upplevde 15 en större andel total sömntid och 13 hade en längre sammanhängande sömn 

under interventionsfasen.  

I LaReau, Benson och Watcharotone (2008) deltog 56 sjukhuspatienter i studien varav 

interventionen omfattade 29 deltagare. Interventionen bestod av ett sömnprotokoll. 

Sömnprotokollet fungerade som en checklista för vårdpersonalen för att förbättra 

patienternas sömn. Inför natten erbjöds deltagarna i interventionsgruppen hjälp med 

personlig hygien, justering av rumstemperatur, justering av omgivande ljud och ljus, 

avslappningstekniker. Onödiga störningsmoment undveks i största möjliga utsträckning 

och sjuksköterskeaktiviteter samlades till ett tillfälle. Interventionen hade en statistisk 

signifikant effekt på sömnkvalitet. Interventionsgruppen använde också en signifikant 

mindre mängd sömnläkemedel än kontrollgruppen. 

I Ouslander et al. (2006) studie med 160 deltagare på äldreboenden genomfördes 

interventioner som inkluderade fysisk aktivitet dagtid, försök till att förmå deltagarna att 

stanna ur sängen dagtid, exponering av starkt ljus kvällstid, konsekventa rutiner inför 

sänggående, minimering av störande omvårdnadsrutiner under natten och strategier för 

att reducera ljud nattetid. Resultatet påvisade en statistik signifikant ökning av den 

procentuella nattsömnen jämfört med baslinjevärden för 40 deltagare i 

interventionsgruppen. För denna grupp påvisades också en signifikant ökning av den 

maximala och genomsnittliga tiden för nattliga sömnepisoder. Ingen signifikant 
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förändring i nattliga uppvaknanden kunde påvisas. För 55 deltagare i 

interventionsgruppen påvisades en signifikant reducering av ljud under natten. Däremot 

kunde man inte påvisa någon förändring i sömnens kvalitet. Det sammanlagda resultatet 

var att interventionerna inte hade någon effekt på nattsömnen. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vårdmiljöns effekt på sömnkvalitet och 

besvara frågeställningarna (1) Vilka faktorer i vårdmiljön påverkar patienternas 

sömnkvalitet negativt? (2) Vilken effekt har omvårdnadsinterventioner i vårdmiljön på 

patienternas sömnkvalitet? 

Litteraturstudien visar att vårdmiljön på sjukhus och äldreboende inte främjar människans 

sömnkvalitet. Det framkommer också att sömnens kvalitet påverkas negativt genom ett 

ökat antal nattliga uppvaknanden, svårigheter att somna om och bibehålla sömnen. Detta 

överensstämmer med Tranmer et al (2003) som lyfter fram vårdmiljöns icke främjande 

effekt på sömnkvalitet. Det är även i likhet med Lee, Low och Twinn (2007) där 

deltagarna beskrev vårdmiljön i termer av högljudd och främmande vilket orsakade 

nattliga uppvaknanden och svårigheter att somna om.  

I litteraturstudien visar två av studierna (Schnelle et al., 1998; Schnelle et al., 1993) att 

höga ljud över 60 decibel eller mer är vanligt förekommande nattetid. Ljud är den faktor i 

vårdmiljön som upplevs som mest störande för sömnen och orsakar ett stort antal 

uppvaknanden, svårigheter att somna om och att bibehålla sömnen. Majoriteten av alla 

ljud kan härledas till vårdpersonalen, samtal, omvårdnadsaktiviteter, telefoner och 

medicinteknisk utrustning. Ljus är även en faktor i vårdmiljön som har ett samband med 

störd sömn. Ljusförändringar i vårdmiljön förekommer regelbundet under natten, dock 

inte i lika stor utsträckning som ljud. Ljus kan i likhet med ljud orsaka svårigheter att 

somna om samt att bibehålla sömnen. Vanligaste källorna till ljus är ljus från korridorer, 

toaletter och sänglampor samt i samband med läkemedelsadministration.  

Resultatet för påståendena Ljud påverkar sömnkvalitet negativt och Ljus påverkar 

sömnkvalitet negativt visar att en gemensam nämnare är att ljud- och ljuskällorna ofta kan 

härledas till vårdpersonalen. Ljus är i studierna (Cruise et al., 1998; Schnelle et al., 1999; 

Schnelle et al., 1998; Schnelle et al., 1993) oftare uppmätt i kombination med ljud. Ett 

rimligt antagande är att en ljusförändring nattetid kan vara att vårdpersonalen tänder en 

lampa för att utföra något och det i sin tur ger upphov till ljud. Då slutsatserna har en 
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gemensam nämnare samt att ljus och ljud är svåra att skilja från varandra har författarna 

valt att diskutera dessa två slutsatser tillsammans.  

Att ljud och ljus orsakas i så stor utsträckning av vårdpersonal kan förklaras med att de 

inte har tillräckligt med kunskap avseende sömn och inte är medvetna om vilken inverkan 

ljud och ljus har på patienternas sömnkvalitet. Denna hypotes stöds av Florin, Ehrenberg 

och Ehnfors (2005) där deras resultat visade att patienter på sjukhus ofta sov dåligt och 

upplevde det som ett stort problem. Sjuksköterskorna däremot identifierade dessa 

problem som milda eller missade helt att upptäcka problemet. Även Adamsen och Tewes 

(2004) fann att patienters sömnproblem på sjukhus inte uppmärksammades eller 

dokumenterades i tillräcklig utsträckning av vårdpersonalen. Liknande fynd av Edell-

Gustafsson, Arén, Hamrin och Hetta (1994) visade att sömnlängd och sömnkvalitet 

dokumenterades i endast 12 av 320 studerade nätter.  

Att vårdpersonalen inte uppmärksammar patienters sömnproblem i tillräcklig 

utsträckning kan förklaras med att patienterna inte alltid påtalar problemet. En orsak till 

att problemet inte påtalas kan vara bristande tilltro till vårdpersonalen. I Adamsen och 

Tewes (2000) trodde inte patienterna att vårdpersonalen kunde hjälpa dem genom att 

åtgärda störande ljud. En annan förklaring till att patienter inte påtalar sina problem med 

sömnen är att de kan ha låga förväntningar på att få en god natts sömn under 

sjukhusvistelsen (Lee at al., 2007). Även i Nicolás et al. (2008) studie var förväntningar 

avseende sömn låga. Trots att deltagarna sov dåligt var upplevelsen av natten ändå bättre 

än förväntat. En ytterligare anledning kan vara att patienterna inte vågar ställa krav på 

vårdpersonalen.  

I Lee et al. (2007) upplevde deltagarna att de inte var i position att säga åt andra patienter 

som var högljudda och störande och det skapade en känsla av hjälplöshet. Deltagarna 

ansåg att det var sjuksköterskans uppgift att åtgärda problemet men samtidigt upplevde 

de sig inte vara i en position att be om detta. Betydelsen av en bristande tilltro till 

vårdpersonalen och känslor av hjälplöshet kan förklaras utifrån Antonovskys (2001, s. 

40) begrepp hanterbarhet. Hanterbarhet innebär i vilken grad individen upplever att det 

står resurser till ens förfogande för att klara av de krav hon ställs inför. En resurs kan avse 

vårdpersonalens kompetens och omvårdnadshandlingar och en hög känsla av 



23 
 

 
 

hanterbarhet innebär en tilltro till den som förfogar över resurserna, det vill säga 

vårdpersonalen. Vidare menar Antonovsky (2001, s. 39-41) att en låg känsla av 

hanterbarhet påverkar känslan av sammanhang och kan därmed bidra till en rörelse mot 

ohälsa på kontinuumet.  

I litteraturstudiens tredje slutsats framkommer även att störningar från vårdpersonal har 

en negativ effekt på sömnkvalitet. Störningar utgörs framförallt av omvårdnad som ges 

nattetid vilket försätter vårdpersonalen i ett dilemma. Dilemmat ligger i att 

vårdpersonalen vill tillgodose en individs omvårdnadsbehov samtidigt som det innebär att 

ett annat behov hos den enskilde individen eller dennes sänggranne blir lidande. Enligt 

Chaloner (2007) är omvårdnadens primära mål att göra gott och minimera eller undvika 

skada. Dock kan sjuksköterskan ställas inför etiska problem och dilemman när hon 

strävar efter att uppfylla dessa mål. Vidare i litteraturstudien framkommer det att 

deltagarnas sömn stördes när de fick omvårdnad nattetid eller då vårdpersonal skötte 

andra patienter eller boende i samma rum. Det innebär att vårdpersonalen ställs inför att 

välja att tillgodose individens sömnbehov eller att åtgärda ett annat omvårdnadsbehov 

men båda behoven kan inte tillgodoses. Det är i likhet med Kopala och Burkhart (2005) 

som menar att etiska dilemman kan anta många skepnader där vårdpersonalen stundtals 

finner sig förpliktade att utföra eller inte utföra en handling men den enskilde vårdaren 

kan inte göra båda.  

Sammanfattningsvis för litteraturstudiens tre första slutsatser är att ljud, ljus och 

störningar från vårdpersonal orsakar fragmenterad sömn, uppvaknanden flera gånger per 

natt, önskan om att sova längre och trötthet på morgonen. Eriksson (1993, s.20) menar att 

sundhet, friskhet och välbefinnande utgör substansen i hälsan och det i sin tur utgör en för 

individen inre kapacitet och stöd. Den dåliga sömnkvaliteten innebär att hälsa riskerar att 

påverkas negativt då sömn utgör en grundläggande del av hälsa med betydelse för 

välbefinnande och livskvalitet (Jensen & Herr, 1993).  

Litteraturstudien visar att interventioner som riktas mot en faktor i vårdmiljön har en viss 

effekt på sömnens kvalitet och kvantitet. För att minska upplevelsen av att bli störd av 

ljud nattetid kan öronproppar användas. Ljudnivåerna på sjukhusavdelningar och 

äldreboende kan minskas genom att reducera ljud från vårdpersonalens konversationer, 
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använda avsedda rum för rapportering, stänga dörrar till patientrummen, begränsa 

användning av snabbtelefoner under kvällar och nätter samt lägga om rutiner för städ- 

och förrådspersonal. Dock saknas det fler och större studier för att vetenskapligt bevisa 

effekten på sömnkvalitet av interventioner mot enbart ljud. Däremot har interventioner 

som riktas mot flera faktorer i vårdmiljön i kombination med andra interventioner en 

betydligt större effekt på sömnkvalitet. Genom att minimera ljud och ljusnivåer nattetid, 

reducera och individualisera den nattliga omvårdnaden, öka den dagliga aktiviteten för 

patienter och boende, införa sömprotokoll samt utbilda personalen kan man förbättra 

sömnkvalitet avseende sömnlängd och nattliga uppvaknanden. 

Skillnaden i interventionernas effekt kan förklaras med att sömnen inte enbart påverkas 

av enskilda faktorer i vårdmiljön utan även av fysiska och psykiska faktorer. Reid (2001) 

tar upp hur fysiska faktorer som ålder, smärta och patientens sjukdomstillstånd påverkar 

sömnen samt beskriver hur individens dygnsrytm kan komma att förändras under 

sjukhusvistelsen tillföljd av en anpassning till avdelningens rutiner. Psykiska faktorer 

som påverkar sömnen är framförallt oro, ångest och rädslor (Reid, 2001; Nicolás et al., 

2008; Broström, Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2001). Att sömnen påverkas av ett 

flertal faktorer kan också förklara varför alla mått av sömn inte förbättrades trots en 

signifikant sänkning av ljud- och ljusnivåer i Schnelle et al. (1999). 

Metoddiskussion 

Hälso- och sjukvård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 

1998:531). Det som i lagen avser vetenskap kan förklaras med begreppet evidensbaserad 

omvårdnad. Evidensbaserad omvårdnad betyder att man i omvårdnadsarbetet tillämpar 

bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som erhållits genom systematisk forskning 

(Willman et al., 2006, s. 16). Willman et al. (2006, s. 25) menar också att hälso- och 

sjukvården i idag står inför minskande resurser och ökande krav och därför ökar vikten av 

att omvårdnadsinsatser är vetenskapligt underbyggda. Med detta som utgångspunkt vill vi 

motivera metodvalet i litteraturstudien. 

För att strukturera upp ett systematiskt tillvägagångssätt använder vi Goodmans sju steg 

(1999, s. 9). Detta är enligt Willman et al. (2006, s. 160) av största vikt för att underlätta 

tolkning och sammanställning av bevisen. För att specificera frågeställningarna används 
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Flemmings tabell som enligt Willman et al (2006, s. 50) är passande då effekten av något 

ska studeras. 

Litteratursökningen begränsas till viss del av att vi enbart söker indexeringstermer utifrån 

Major Subject. Litteratursökningens omfattning säkerställs genom att studera de utvalda 

studiernas referenslistor för att finna ytterligare studier, vilket rekommenderas av 

Goodman (1999, s. 20). 

Vi granskar såväl kvalitet som bevisvärde noggrant. Först granskas studiernas kvalitet 

och bevisvärde enskilt och sedan diskuteras ett gemensamt beslut fram vilket enligt Polit 

och Beck (2004, s. 431) stärker trovärdigheten i bedömningen. Granskningsprotokollet 

inspireras av Willman et al. (2006, s. 95, 154-155) men modifieras för att passa varje 

enskild studie. På så vis minimeras risken för ett snedvridet resultat och stärker 

trovärdigheten i kvalitetsbedömningen vilket är i enlighet med Willman et al. (2006, s. 

95). Bedömningen av studiernas kvalitet begränsas av att vi saknar erfarenhet i 

bedömning av statistiska metoder. 

Underlag för bedömning av bevisvärdet inspireras av Socialstyrelsen (2008-08-14), 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2007-12-04) samt Britton (2000). Vissa 

riktlinjer saknas för bedömning av de studier som inte använder sig av ett randomiserat 

kontrollerat förfarande vilket begränsar bedömningen av dessa studier till viss del. 

Vid extrahering av resultatet utformas fem slutsatser i form av påståenden. Vi strävar 

efter att utforma tydligt åtskilda slutsatser. Slutsatsen som behandlar ämnet ljus är inte 

helt renodlad då förändringar i ljus i huvudsak är uppmätt i samband med ljud. Eftersom 

ljus dock förekommer som en enskild faktor i litteraturen väljer vi att skilja på 

slutsatserna som behandlar ljud och ljus.  

Arton studier har använts i litteraturstudien. Sömn har uppmätts genom ankelaktivitet, 

kroppsrörelser, observationer, självskattning och frågeformulär. Dessa mätmetoder har 

även använts i kombination med varandra i ett flertal studier. Enligt Closs (1988) kan 

medvetandegrad observeras likaså förändringar i kroppsrörelser och elektrisk 

hjärnaktivitet däremot finns inget objektivt sätt för att exakt mäta sömn då sömnen är en 

subjektiv upplevelse.  
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Slutsats 

Ljud och ljus samt störningar från vårdpersonal har visat sig vara faktorer i vårdmiljön 

som har en negativ effekt på patienters sömnkvalitet. Ljud och ljus kan ofta härledas till 

vårdpersonalens aktiviteter. I samband med omvårdnadsarbete nattetid kan 

vårdpersonalen komma att ställas inför ett etiskt dilemma när de tvingas välja mellan att 

inte störa patienternas sömn eller tillgodose andra omvårdnadsbehov.  

Ett flertal studier visar på att patienternas sömnproblem inte uppmärksammas i tillräcklig 

utsträckning. Det kan bero på att vårdpersonalen inte har tillräcklig kunskap för att 

identifiera sömnproblem samt att patienter inte alltid påtalar sina problem med sömnen. 

Detta skapar en problematisk situation där ett omvårdnadsbehov inte blir tillgodosett på 

grund av otillräcklig kunskap samtidigt som patienterna inte talar om för vårdpersonalen 

vilka problem de har. Ansvaret ligger trots allt hos sjuksköterskan att identifiera 

patienternas omvårdnadsbehov och arbeta hälsobefrämjande. Genom att öka kunskap och 

medvetenhet om hur sömnen påverkas av vårdmiljön och av fysiska och psykiska 

faktorer kan vårdpersonalen skapa bättre förutsättningar för att ge patienterna en god 

natts sömn. 

Förslag till interventioner 

Litteraturstudien bidrar med kunskap om vilka faktorer i vårdmiljön som påverkar 

patienternas sömnkvalitet samt visar på att det kan vara problematiskt att identifiera 

patienters sömnproblem. Genom att påvisa problematiken kan det däremot underlätta 

identifieringen av sömnproblem. Nedanstående förslag till omvårdnadsinterventioner är 

utformade utifrån litteraturstudiens resultat. Interventionerna kan öka förutsättningarna 

för en god natts sömn och är samtidigt utgångspunkter för ytterligare studier: 

Utbildning 

Utbildning av vårdpersonal avseende sömnens betydelse för tillfrisknande och hälsa, 

faktorer i vårdmiljön som påverkar sömnen, fysiska och psykiska faktorer. 

Reducera ljud och ljus kvälls- och nattetid 

Hålla dörrar till patientrum stängda, dämpa korridorbelysning, dra ned persienner, tänka 

på hur högt man pratar och vart, använda avsedda rum för rapportering, tillhandahålla 



27 
 

 
 

öronproppar eller informera om att patienten kan ta med sig egna eller vart det går att 

köpa samt sänka volymen på telefoner. Omvårdnad som ges kvälls- och nattetid bör i 

största möjlig utsträckning samlas till ett tillfälle.  

Aktivitet 

Uppmana patienter till aktivitet dagtid, ta promenader i korridoren eller sjukhusparken, 

utföra rehabiliteringsövningar. Detta måste anpassas efter patientens fysiska och psykiska 

tillstånd. 
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Bilaga 1, Artikelöversikt (n=18) 

Författare 
(År) 
Land 

Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet/ 
Bevisvärde 

Lane & East 
(2008)  UK 

 

Identifiera faktorer 
som störde sömnen 
hos patienter på en 
kirurgisk avdelning, 
att beskriva 
personernas 
upplevelse av 
störningar av 
sömnen, ge förslag på 
hur patienternas 
sömn kan förbättras 

24 patienter rekryterades 
från tre kirurgiska 
avdelningar som var 
identiska i uppbyggnad 
och utformning. 1 patient 
dog och 6 valde att inte 
delta. Totalt fullföljde 17 
patienter studien. 
 

Den kvantitativa delen 
bestod av ett frågeformulär 
och en visuell analog skala 
som syftade till att 
undersöka faktorer som 
störde sömnen. Den 
kvalitativa delen bestod av 
tre frågor som syftade till att 
utforska personernas 
subjektiva upplevelse av 
sömnstörningarnas effekt. 

Faktorer i vårdmiljön fanns ha ett starkt 
samband med störningar av sömnen, 
personliga faktorer likaså men sambandet 
var här inte lika starkt. Vårdmiljö faktorer 
var starkt förknippade med svårigheter att 
somna om. Den faktor som störde 
deltagarna mest var ljud. I den kvalitativa 
delen beskrev deltagarna följande 
känslor: 
Negativa humörsvängningar, att inte 
kunna koncentrera sig och känna sig 
förvirrad. 

Bra 
 
Medelhögt 

LaReau, 
Benson & 
Watcharotone 
(2008) USA 
 
 
 
 
 
 

Undersöka 
möjligheten att 
implementera ett 
sömnprotokoll för 
äldre på en 
akutvårdsavdelning. 
Hypotesen var att 
protokollet skulle ha 
en positiv effekt på 
sömnkvalitet, 
insomningstid, och 
förmågan att 
bibehålla sömn. Man 
ville också identifiera 
vilka 
sömninterventioner 
som deltagarna 
upplevde mest 
effektiva. 

8 patienter deltog i 
studien som varade i 16 
veckor, av dessa var 4 
från en hjärtavdelning och 
hälften randomiserades in 
i interventionsgruppen 
(2st, 2st.) De övriga 4 var 
från en medicinsk 
avdelning och de 
randomiserades också in i 
interventions- och 
kontrollgruppen (2st, 2st). 
 

Interventionsgruppen 
erbjöds personlig hygien, 
reglering av temperaturen i 
rummet, kontroll av ljud- 
och ljusnivåer och 
avslappningstekniker. 
Onödiga avbrott från 
vårdpersonal (t ex bad, vikt) 
undveks eller sköts upp om 
möjligt. 
Sjuksköterskeaktiviteter 
samlades till ett tillfälle. 
 
 
 
 

Studiens hypotes kunde endast bekräftas 
delvis. Personerna i interventionsgruppen 
upplevde färre uppvaknanden och en 
högre sömnkvalitet än kontrollgruppen. 
Skillnaderna mellan grupperna var dock 
inte statistiskt signifikanta. Interventioner 
som deltagarna upplevde mest effektiva 
var: Personlig hygien (38,5%) 
hänsynstagande till normal läggdags 
(35,7%) få massage (21,1%) ombäddning 
av sängen (21,1 %) få något att äta (20%), 
minska konversationer vid säng (15,4%) 
mörkläggning av rummet (14,3%). 
 
 

Bra 
 
Medelhögt 
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Författare 
(År) 
Land 

Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet/ 
Bevisvärde 

Ouslander, 
Conell, 
Bliwise, 
Endeshaw, 
Griffiths & 
Schnelle 
(2006) USA 

Att förbättra 
nattsömnen hos 
personer på 
äldreboenden. 

230 personer från åtta 
olika äldreboenden deltog 
i genomförandet av 
mätning av 
utgångsvärden. 173 
fullföljde den första 
interventionsfasen (77 i 
interventionsgruppen, 96 i 
kontrollgruppen). Totalt 
160 personer fullföljde 
studien. 

Interventionsgruppen fick 
delta i lågintensiv 
funktionell träning 
5ggr/dag. Man försökte få 
deltagarna att hålla sig ur 
sängen dagtid och de 
exponerades för starkt ljus 
på kvällen. Ett rutinprogram 
för sänggående och 
strategier inför natten som 
syftade till att minska 
störningar och ljud 
utformades. Kontrollgrup-
pen fick vanlig vård. 

Studien visade inte på några statistiskt 
signifikanta effekter av 
interventionsprogrammet. 

Bra 
 
Högt 

Alessi, 
Martin, 
Webber, Kim, 
Harker & 
Josephson 
(2005)  USA 
 

Att testa en 
multidimensionell 
icke-farmakologisk 
intervention för att 
förbättra dåliga 
sömn/vakenhets 
mönster hos personer 
på ett äldreboende. 

492 boenden screenades 
för att se vilka som sov 
överdrivet mycket dagtid. 
339 personer gjorde det 
och av dessa hade 133 
personer nattliga 
sömnproblem och gav sitt 
samtycke. Utgångsvärden 
registrerades på 120 
deltagare. Totalt fullföljde 
118 deltagare studien. De 
randomiserades till 
interventions- och 
kontrollgrupp (62 resp. 
56) 

Interventionsgruppen 
uppmuntrades av personalen 
under 5 dagar att stanna ur 
sängen mellan 0800 till 
2000. De exponerades för 
30 minuters solljus och 
deltog i ett lågintensivt 
fysiskt aktivitetsprogram. 
Mellan 20 och 22 fick de ett 
program för rutiner vid 
sänggående som 
inkluderade personlig vård, 
minskning av ljud och ljus. 
Under natten försökte 
personalen att minska 
störningar som ljud och ljus. 

Interventionsgruppen hade en måttlig 
minskning av hur länge nattliga 
uppvaknanden varade. Det innebar att 
tiden det tog att somna om var måttligt 
kortare än för kontrollgruppen. 
Interventionsgruppens observerade sömn 
dagtid minskade med 46 % jämfört med 
kontrollgruppen. Detta var statistiskt sig-
nifikant  
 
 

Bra 
 
Högt 

 

 



34 
 

 
 

forts. Bilaga 1, Artikelöversikt (n=18) 

Författare 
(År) 
Land 

Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet/ 
Bevisvärde 

O’Rourke, 
Klaasen & 
Sloan (2001) 
Kanada 

Undersöka effekten 
på ett nytt 
rutinprogram för 
personalen som 
syftade till att störa 
de boende mindre 
under natten 
. 

19 personer rekryterades 
från ett äldreboende, totalt 
18 fullföljde studien. 
 

Alla deltagare fick först den 
vanliga omvårdnaden. 
Sedan utbildades personalen 
angående minskning av ljud, 
ljus och störningar samt nya 
rutiner angående 
inkontinensskydd. Faktorer 
som uppmättes var total 
sömntid, längsta period 
ostörd sömn, total spenderad 
tid i sängen under dagtid, 
självuppskattad känslan av 
att vara utvilad, hudens 
skick. Faktorerna mättes 
med monitorövervakning, 
självskattningen med en 
visuell analog skala, huden 
undersöktes för att se 
eventuella rodnader eller 
sår. 

Genomsnitt fick de boenden 167 minuter 
mer sömn under interventionsperioden. 
Den ihållande sömnen upplevdes också 
förbättrad under denna period. 

Bra 
 
Medelhögt 

Alessi, Yoon, 
Schnelle, Al-
Samarri, & 
Cruise 
(1999)  USA 

Att undersöka om 
interventioner som 
kombinerar ökad 
fysisk aktivitet under 
dagen och 
förbättringar i den 
nattliga vårdmiljön 
förbättrar sömnen 
och minskar oro hos 
personer på ett 
äldreboende. 

127 personer från olika 
äldreboende undersöktes, 
av dessa mötte 64 
inklusionskriterierna och 
58 gav sitt samtycke. 
Efter bedömning av 
utgångsvärden återstod 29 
deltagare. 15 
randomiserades till 
interventionsgruppen, 14 
till kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen fick 
under 14 veckor delta i ett 
fysiskt aktivitetsprogram 
under dagtid. Därefter fick 
de interventioner som 
syftade till att förbättra den 
nattliga vårdmiljön så som 
minskning av ljud och ljus. 
Kontrollgruppen fick efter 
14 veckor interventionerna i 
vårdmiljön.  

Interventionsgruppen visade en förbättrad 
nattsömn och en minskad oro på dagarna. 
Dessa förbättringar visades inte i 
kontrollgruppen. 
Interventionerna i vårdmiljön hade en 
signifikant minskning av ljud och ljus. 

Bra 
 
Högt 
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Författare 
(År) 
Land 

Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet/ 
Bevisvärde 

Schnelle, 
Alessi, Al-
Samarri, 
Fricker, & 
Ouslander 
(1999) USA 

Förbättra sömn 
genom att minska 
frekvensen av ljud 
och ljus förändringar 
på natten. 

Från åtta äldreboenden 
valdes de boende som 
hade inkontinens ut, 
eftersom man även ville 
se över de nattliga 
rutinerna för detta. 577 
personer undersöktes, 267 
valde att delta och totalt 
184 peroner fullföjde 
studien. 90 personer 
randomiserades in i 
interventionsgruppen de 
övriga 94 i 
kontrollgruppen.  

Interventionerna innebar att 
personalen till 
interventionsgruppen fick 
utbildning om ljudnivåer 
och hur man kunde minska 
dessa, samt program för att 
individualisera 
inkontinensvård för att 
minska störningar. Den 
andra gruppen fungerade 
som kontrollgrupp och fick 
senare samma interventioner 
som den första gruppen. 
Sömnen mättes med hjälp 
av ankel aktivitet och en 
sängmonitor som även 
mätte ljus nivåer. Man mätte 
även decibelnivåerna. 

Ljudnivåerna reducerades betydligt i 
interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. I två mätningar av sömn 
förbättrades resultatet i 
interventionsgruppen; uppvaknanden 
relaterat till ljud och ljus och 
uppvaknanden relaterat till enbart ljus. De 
andra mätningarna av sömn påverkades 
inte nämnvärt av interventionerna 

Bra 
 
Högt 

Simpson, 
Rayshan & 
Cameron 
(1996)  
USA 
 
 
 
 
 
 

Undersöka hur 
patienter uppskattade 
fyra aspekter av sömn 
och vilken 
sömnstörande faktor 
som kunde associeras 
till en specifik 
sömnaspekt. 
 

Totalt 103 patienter 
rekryterades allt eftersom 
de genomgick en planerad 
eller akut hjärtoperation. 5 
patienter eliminerades på 
grund av att de enbart 
erfarit en natt efter 
övergång från IVA. Totalt 
fullföljde 97 patienter 
studien. 

Deltagarna självuppskattade 
sin sömnlängd, störningar 
av sömnen, sömneffektivitet 
och mängd tid de tog igen 
förlorad nattsömn med 
genom att sova längre på 
morgonen, ta en tupplur 
dagtid eller på kvällen. 
Man mätte förekomsten av 
35 olika sömnstörande 
faktorer och hur allvarligt 
dessa störde deltagarnas 
sömn. 

Deltagarna rapporterade måttligt störd. 
De tog igen förlorad nattsömn i liten 
utsträckning under dagtid eller på kvällen. 
Sömn påverkades av störande faktorer 
men det gick inte att fastställa någon 
statistisk signifikans för någon specifik 
faktor Att inte kunna utföra vanliga 
läggdagsrutiner var den faktor som störde 
sömn mest. Oförmåga att inta bekväm 
position var starkt relaterat till 
sömneffektivitet. Störningar från 
vårdpersonal eller andra var inte 
associerade med sömnproblem. 

Bra 
 
Högt 
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Författare 
(År) 
Land 

Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet/ 
Bevisvärde 

Schnelle, 
Cruise, 
Alessi, 
Ludlow, Al-
Samarri & 
Ouslander 
(1998) 
USA 

Att samla in och 
sammanfatta data på 
ett stort antal 
individer på 8 
äldreboenden som 
var relevanta för 
utveckling av 
sömnfrämjande 
vårdmiljö- och 
beteende 
interventioner. 

577 deltagare från 8 
äldreboenden uppfyllde 
inklusionskriterierna. Av 
dessa gav 267 sitt 
samtycke men 37 av dem 
exkluderades på grund av 
efterföljande vägran till 
deltagande eller på grund 
av beteende problem som 
utsatte forskare, personal 
och utrustning för risk. 
Totalt fullföljde 230 
deltagare studien. 

Observationer dagtid var 
15:e minut. Forskarna 
observerade om deltagarna 
var i eller ur sängen och 
huruvida de sov eller var 
vakna. 
 
Nattetid registrerades 
deltagarnas ankelaktivitet 
och ljud/ljusnivåer i 
sovrummen i 2 minuters 
intervaller.  
 
Var 15:e minut gjordes 
ronder på äldreboendena 
och ljudkällor spelades in.  
 

Man fann stark evidens för att nattsömnen 
var negativt påverkad av ljud och ljus i 
vårdmiljön. 
 
Boende tycktes spendera betydande tid i 
sängen och sovandes under dagtid.  
 
Det var betydande skillnader mellan 
några äldreboenden avseende tiden 
deltagarna spenderade i sängen och 
sovandes under dagtid samt antal nattliga 
uppvaknanden associerade till händelser i 
vårdmiljön. 
 
 

Bra 
 
Högt 

Sheeley 
(1996) USA 

 Att beskriva 
sambandet mellan 
nattliga störningar av 
sömn och sömnens 
längd och kvalitet hos 
inneliggande 
patienter med cancer. 

50 patienter inneliggande 
på sjukhus minst två 
nätter med diagnosen 
cancer rekryterades till 
studien 
 

Data insamlades under en 
natt, man mätte bland annat; 
hur många störningar som 
förekom, deltagaren fick 
skatta sin sömn och 
mängden delaktighet som 
krävdes av patienten i den 
nattliga vården med hjälp av 
en visuell analog skala.  
 

De statistiskt signifikanta faktorer som 
hade negativt samband med sömn kvalitet 
var; antalet störningar under natten, total 
tid personalen spenderade i patientens 
rum under natten. 

Medel 
 
Lågt 
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Pimentel-
Souza, 
Carvalho & 
Siquera 
(1996) 
Brasilien 

Att utvärdera ljud i 
vårdmiljön och dess 
påverkan på 
patienters sömn. 

35 manliga patienter från 
två olika sjukhus, alla från 
medicinska avdelningar 
deltog i studien. 

Decibelnivåerna mättes på 
det två olika sjukhusen 
sedan intervjuades 
deltagarna med ett 
frågeformulär som grund. 
Frågeformuläret bestod av 
24 frågor som var relaterade 
till patientens upplevelse av 
den senaste natten på 
sjukhuset. Intervjuerna tog 
mellan 15 och 30 minuter. 
Man gjorde sedan om 
samma test 24 timmar 
senare med en annan 
intervjuare. Sedan 
jämfördes resultatet mellan 
de två olika grupperna 

Patienter upplevde en sämre sömnkvalitet 
på det sjukhus med högre decibelnivåer. 
66 % av samtliga deltagare i studien 
uppgav att de hade upplevt störningar i 
sömnen, av dessa uppgav 45,7 % att ljud 
var den huvudsakliga orsaken. 31,4 % 
upplevde att ljus var orsaken till 
störningarna, 22,9 % att temperaturen 
störde, 20 % stördes av andra patienter i 
samma rum. 

Medel 
 
Medelhögt 
 
 
 

Southwell & 
Wistow 
(1995)  UK 
 

Att undersöka vilka 
faktorer patienter 
upplever som mest 
störande under natten 
samt vilka faktorer 
personalen upplever 
stör patienternas 
sömn. 
 

300 patienter på 
medicin/kirurgi 
avdelningar från 3 större 
sjukhus. 107 patienter 
från psykiatrisk avdelning 
och 45 från en geriatrisk 
avdelning. Sammanlagt 
deltog 454 patienter. 154 
sjuksköterskor deltog i 
studien varav 129 
fullföljde studien. 

Frågeformulär, en för 
patienter och en för personal 
användes. Frågorna i 
formuläret baserades på 
tidigare uttalanden från 
patienter och sjuksköterskor 
under individuella 
intervjuer. 

Patienter och personal svarade att 
patienterna inte fick den sömn de 
behövde och att deras sömn ofta stördes. 
Faktorer som patienterna ansåg vara mest 
störande var; ljud från andra patienter, 
personal som skötte andra patienter, 
ringande telefoner, ljus, personal som 
samtalade med varandra. 
Sjuksköterskorna upplevde att följande 
faktorer störde patienternas sömn; Ljud 
från andra patienter, patienter som 
använde toalett/bäcken, personal som 
skötte patienter, ringande telefoner. 

Medel 
 
Medelhögt 
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Schnelle, 
Ouslander, 
Simmons, 
Alessi & 
Gravel (1993)  
USA 
 

Att utforska följande 
två frågeställningar: 
Hur stor procent av 
alla uppvaknanden 
kan härledas till 
förändringar i ljud 
och ljus i de boendes 
rum och personal 
som kommer in i 
rummet? Vilka är de 
kliniska 
implikationerna av 
dessa data för att 
hantera inkontinens 
eller utvärdera 
interventions 
program designade 
för att förbättra de 
boendes sömn? 

Personer undersöktes från 
4 äldreboenden, 326 av 
dessa var inkontinenta 
och uppfyllde 
inklusionskriterierna 
varav 150 valde att delta. 
118 personer fullföljde 
studien 
 

En monitor ställdes vid de 
boendes sängar och 
insamlade data rörande 
sömnen; kroppsrörelser, 
ankelaktivitet, decibel 
nivån, ljusnivån. Man 
analyserade sedan 
sambandet mellan dessa 
faktorer. 

Ljud och ljus förändringar som kunde 
associeras med både generella 
vårdmiljöfaktorer och mer specifika 
faktorer som omvårdnadsåtgärder kunde 
associeras med 50 % av alla 
uppvaknanden som varade i 4 minuter 
eller längre. 35% av alla uppvaknanden 
som varade i 2 minuter eller kortare 
kunde även associeras med ovanstående 
faktorer. Den huvudsakliga källan till 
störande ljud kunde härledas till 
personalen. 

Medel 
 
Medelhögt 

Topf & 
Thompson 
(2001)  USA 
 
 
 

 Att testa hypotesen; 
stress som orsakas av 
ljud på sjukhus 
interagerar med andra 
faktorer som skapar 
stress, exempelvis 
vårdmiljön och 
personliga faktorer 
och att detta leder till 
sämre sömn hos 
patienterna. 

Då detta är en sekundär 
analys av en tidigare 
studie, är deltagarna de 
som var med i 
originalstudier. 
Deltagarna var 97 
patienter som hade 
kommit tillbaka från att 
ha vårdats på IVA och 
förväntades skrivas ut 
inom en snar framtid. 
 

Sekundära analys från data 
av Simpson, Lee och 
Cameron (1996) 

Resultatet visar ett stöd för hypotesen 
som författarna valde att undersöka. Den 
starkaste interaktionskombinationen var: 
Ljud + säng + smärta + ångest, denna 
kombination stod för en signifikant del av 
variationer i sömnkvaliteten. 

Bra 
 
Högt 
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Haddock 
(1994)  UK 
 

Att undersöka om 
användandet av 
öronproppar kunde 
förbättra patienters 
sömn kvalitet och 
kvantitet. 
 

Totalt 18 personer från en 
gynekologisk avdelning 
deltog i studien. De fick 
själva välja om de ville 
använda öronproppar eller 
enbart fylla i formulär om 
deras sömn och ljud 
nivåer. 

Första natten använde ingen 
av deltagarna öronproppar, 
andra och tredje natten 
använde hälften 
öronproppar. Efter varje natt 
fyllde alla deltagarna i ett 
frågeformulär om deras 
sömn och ljudnivåer. 

50 % av deltagarna som använt 
öronproppar upplevde en signifikant 
förbättring i sömn kvalitet och sömn 
kvantitet efter natt två. Natt tre var 
skillnaden mellan de två grupperna inte 
signifikant. Alla patienter som använt 
öronproppar uppgav att de skulle använda 
öronproppar igen. 

Medel 
 
Medelhögt 
 
 

Cmiel, Karr, 
Gasser, 
Oliphant & 
Neveau 
(2004)  USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att skapa ett 
kvalitetshöjande 
projekt för sömn och 
minskning av ljud. 

Förbättringsarbetet 
genomfördes på en 
kirurgisk avdelning. 
Patienterna skulle eller 
hade genomgått lung- 
eller esofagusoperationer 
och stannade mellan 5 – 
10 dagar. 
Sjuksköterskorna hade 
mellan 4 och 22 års 
erfarenhet. 

Förbättringsarbete, 
utbildning av personal 
angående ljud nivåer och 
sömn. Interventioner för att 
minska ljud genomfördes: 
minskning av högljudda 
konversationer mellan 
personal, stängning av 
dörrar, minimering av ljud 
av IV-pumpar, begränsning 
av användandet av 
snabbtelefoner och sökare 
under natten. 
 

 Efter genomförda interventioner var 
decibel nivåerna lägre, Personalen 
upplevde att de hade blivit bättre på att 
stänga dörrar och vara medvetna om 
ljudnivåer. Ett frågeformulär utformades 
som patienterna fick fylla i när de blev 
utskrivna från avdelningen, 422 
kommentarer samlades in, av dessa var 90 
angående sömn och ljud, 65,6 % var 
positiva. 

Bra 
 
Högt 
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Koch, 
Haesler, 
Tiziani & 
Wilson 
(2006)  
Australien 

Fastställa bästa 
tillgängliga evidens 
för att bedöma och 
främja sömn för 
individer på 
äldreboende. Man 
ville besvara följande 
frågeställningar: 1. 
Vilka är de mest 
effektiva metoderna 
för att bedöma och 
diagnostisera 
sömnstörningar hos 
individer på 
äldreboende. 2. Vilka 
är de mest effektiva 
interventionerna för 
att främja sömn hos 
individer på 
äldreboende. 

 Systematisk översikt av 
41 studier. En 
litteratursökning 
genomfördes i ett flertal 
relevanta databaser. 
Extern expertis anlitades 
för den systematiska 
processen. Artiklarna har 
granskats och analyserats 
av två forskare 
oberoende av varandra. 
Resultatet från 
inkluderade studier 
extraherades och 
sammanställdes. 

Översikten identifierade många sömnfrämjande 
interventioner. Kombinerade interventioner 
med reducerat ljud i vårdmiljön, reducering av 
omvårdnad nattetid och främjande av 
aktiviteter dagtid vad mest effektiva. Mätning 
av ankelaktivitet var den mest exakta objektiva 
sömnbedömnings verktyget. 

Bra 
 
Högt 

Cruise, 
Schnelle, 
Alessi, 
Simmons & 
Ouslander 
(1998)  
USA 

1. Beskriva 
förändringar och 
variationer i ljud, ljus 
och rutiner för 
inkontinensvård 
nattetid.  
2. Beskriva 
sambandet mellan 
ljud, ljus, rutiner för 
inkontinensvård 
nattetid och 
deltagarnas sömn.  

564 individer mötte 
inklusionskriterierna. 
296 gav informerat 
samtycke. Totalt 
fullföljde 225 deltagare 
på 10 äldreboenden 
studien. 

Prospektiv deskriptiv 
studie. Ljud, ljus, 
kroppsrörelser och 
ankelaktivitet mättes hos 
deltagarna under natten. 
Dataanalysen fastställde 
medelvärden för 
sömnlängd, längsta 
sömnperiod, antal ljus- 
och ljud förändringar och 
inkontinensvård. 

Nattsömnen för deltagarna på alla boenden var 
fragmenterad. Den genomsnittliga 
sömnlängden var 17.6 till 36.3 minuter, längsta 
sömnperiod 74.0 till 107.3 minuter, total 
sömntid var 5.2 till 7.1 timmar. 
Genomsnittligt antal höga ljud/deltagare/natt 
var 19.3 till 33.2 och för ljus 2.5 till 
5.3/deltagare/natt.  
Ljud, ljus och inkontinensvård associerades till 
42 % av uppvaknanden som varade 4 minuter 
eller längre. Enbart ljud 22 % och ljud+ljus 10 
% och enbart inkontinensvård 10 %. 

Bra 
 
Högt 
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