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   Abstrakt 
 
 

Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av störd 
sömn vid sjukdom. Studien har baserats på 11 vetenskapliga 
artiklar som motsvarade vårt syfte. I analysen användes en 
manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen utgick från två 
frågeställningar. Den första frågeställningen Vad stör sömnen vid 
sjukdom resulterade i tre kategorier: Miljön på sjukhuset som ljud, 
ljus och omvårdnad stör sömnen, Oro och tankar stör sömnen och 
symtom från sjukdomen stör sömnen. Resultatet visade att störd 
sömn beror på olika faktorer orsakade av miljön på sjukhuset: ljud, 
ljus eller sjukvårdspersonal. Andra faktorer som störde sömnen var 
oro och stress av att inte få utföra sina egna kvällsrutiner eller 
symtom från sjukdomen. Den andra frågeställningen var: Vad är 
konsekvensen av störd sömn vid sjukdom resulterade i tre 
kategorier: Svårt att hantera sjukdom och vardag på grund av 
trötthet, Tröttheten försämrar den psykiska förmåga och Att lära 
sig leva med tröttheten. Resultatet visade att konsekvenserna av 
den störda sömnen var att det blev svårt att hantera sjukdom och 
vardag, störd sömn visade sig som koncentrationssvårigheter, att 
personerna fick svårigheter att tänka snabbt eller 
humörsvängningar och att de fick lära sig leva med trötthet genom 
copingstrategier. Åtgärder som information om sjukdomen och hur 
sömnen påverkas och att personen får utföra sina kvällsrutiner är 
betydelsefullt. Sömnen ska ingå i omvårdnadsplaneringen och 
personens upplevelser av sömn bör noggrant dokumenteras.  
 
 
Nyckelord: störd sömn, upplevelse, konsekvens, trötthet, sjukdom. 
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Sömnbrist är ett stort folkhälsoproblem. En anledning till detta är de höga kraven på 

effektivitet i dagens samhälle och den stress som det medför. Tiden för sömn minskar på 

grund av för många uppgifter att uppfylla både i arbetsliv och på fritiden. Ett ökat tv tittande 

och surfande på internet leder till att man stannar uppe sent och därmed rubbas sömnen. Det 

är under sömnen som kroppen och hjärnan vilar för att återhämta sig och bearbeta intryck. 

Livskvaliteten kan försämras av allvarliga och långvariga sömnproblem och vardagen blir 

påfrestande på grund av bristande energi och nedsatt funktionsförmåga (Hetta, Pettersson & 

Ström, 2007, s. 15, 56-57). 

 

Om kroppen inte får återhämta sig under sömnen störs de fysiologiska systemen med sänkta 

hormonnivåer, förhöjd ämnesomsättning, försämrad blodsocker- och blodfettsreglering och 

ett försämrat immunförsvar som följd (Hetta et al., 2007, s. 56-57). Vid brist på sömn 

påverkas hjärta, blodtryck och njurfunktion negativt (Speigel, Leproult och Van Cauter, 

1999). Det finns också ett samband mellan sömnsvårigheter, hjärt-kärlsjukdomar, ökad risk 

för diabetes, stressjukdomar som utmattningsdepression eller utbrändhet, och 

infektionssjukdomar. Glukoskoncentrationen blir högre och leder till insulinresistans. 

Minskade nivåer av kortisol leder till att den kognitiva och metabola funktionen, det vill säga 

energiomsättningen, blir lägre. Energiomsättningen och den hormonella utsöndringen störs 

och leder vid långvariga sömnsvårigheter till effekter på hälsan och ger psykologiska 

konsekvenser. De kroppsliga förändringar visar sig som fetma (Hetta et al., 2007, s. 56-57,69) 

och de psykologiska visar sig som depression eller ångest (Ancoli- Israel,2006; Hetta et al., 

2007, s. 56-57). Svårigheter att somna in är ett tidigt symtom på oro och depression 

(Holbrook, Crowter, Lotter, Cheng & King 2000; Ancoli- Israel, 2006). 

 

Sömnen är ett tillfälligt tillstånd av förändrat medvetande och reducerad känslighet för 

signaler från omvärlden. Hjärnan ägnar sig åt återuppbyggnadsprocesser. Sömnen skiljer sig 

från medvetslöshet genom att den sovande går att väcka, om än med starkare medel än vad 

som krävs för att en person i vaket tillstånd ska reagera (Åkerstedt, 2002, s. 9). Det finns 

ingen definition av normal sömn och variationen är stor på bedömningen av 

insomningssvårighet angående förekomst och svårighetsgrad (Holbrook et al., 2000). 

Insomningssvårighet beror inte sällan på medicinska, psykiatriska eller psykologiska faktorer. 

Miljö och beteende är också viktiga faktorer (Mathews, Adetunji, Budur, Mathews & 

Ramachandran, 2004). 
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Sömnen består av fyra olika faser och pendlar mellan att gå på sparlåga eller med mer puls 

och andning (Hodgson, 1991). Yttre händelser kan orsaka tillfälliga insomningssvårigheter 

under en kortare period. Insomnia, det vill säga svårigheter att somna in, definieras som att 

personen har fragmenterad sömn under tre till fyra veckor. Personen är vaken flera gånger 

under natten och vaknar i vissa fall tidigt på morgonen. Insomnia bedöms som en 

sömnsjukdom. Sömnsjukdomar beror på att sömnens normala mönster blivit störd (Jönsson, 

1995, s. 35-39).  

 

Ofullständig sömn är associerad till ökad mortalitet och morbiditet, minskad livskvalitet samt 

en anledning till att äldre personer flyttar in på institution. När man åldras krävs det mindre 

sömn, tiden för insomning förlängs och den effektiva sömnen blir kortare. Sömnen blir 

ytligare och mer fragmenterad. Äldre personer sover ofta en stund på dagen och det resulterar 

i fördröjd insomning och ett tidigt uppvaknande, den nattliga sömnen reduceras ytterligare. 

Orsaker till sömnstörningar hos äldre personer beror på många olika sjukdomar, smärta, 

läkemedel eller brist på aktivering (Mathews et al.,2004). 

 

Att vara sjuk innebär att personen får ett förändrat sömnmönster. Vid kronisk sjukdom är 

sömnstörning ett av många tillstånd. Sömnstörning i kronisk sjukdom är besvärligare och mer 

ihållande än sömnstörning när det inte finns en kronisk sjukdom (Ancoli-Israel, 2006). 

Personer som lever med kronisk smärta har ett förändrat sömnmönster som fragmenterad 

sömn, svårare att somna och allmänt sämre kvalitet på sömnen (Call-Schmidt & Richardsson, 

2003). Redeker och Stein (2006) menar att personer med hjärtinfarkt lider mer av 

sömnstörningar och tidigt uppvaknande än de friska individer de jämför med i studien.  

 

För att kunna göra en bedömning av störd sömn menar Sateia och Novell (2004) att personens 

värdering av sömnen är lika viktig som den objektiva bedömningen. Sjukvårdspersonalen bör 

vara medveten om att alla upplever sin sömn olika och för att kunna hjälpa individen måste 

personalen få kännedom om personens upplevelse av sömnen. Enligt Sörlie, Torjuul, Ross 

och Kihlgren (2006) har personer ett behov att få tala och reflektera över sitt liv. Det är viktigt 

att lyssna till personens upplevelse och att vara medveten om att tryggheten och bemötande 

spelar stor roll, samt att personen är sårbar och utsatt vid sjukhusvistelse.  

 

Holbrook et al. (2000) menar att det finns en skillnad i hur personer upplever sin situation och 

hur man berättar för andra. Inte heller maskinell övervakning kan avslöja individens 
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subjektiva upplevelse. Niven och Scott (2003) menar att sjuksköterskan bör ha förmågan att 

kunna lyssna till personens upplevelse och respektera den i omvårdnaden. För att personen 

ska kunna dela med sig av sina upplevelser är det viktigt att de känner trygghet och tillit. Det 

är av stor betydelsen att få möta professionell sjukvårdspersonal med rätt kompetens.  

 

Med detta som bakgrund är vårt syfte att beskriva personers erfarenheter av sömnstörning vid 

sjukdom.   

 

Metod 

Studien genomfördes med en metod för systematiska litteraturöversikter där artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats som beskrev erfarenheter av sömnstörning användes. En 

syntes av resultaten gjordes med hjälp av manifest innehållsanalys.  

Datainsamling 

Litteratursökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i referensdatabaser Academic search, 

Cinahl och Pubmed. Genom att arbeta systematiskt identifierades lämpliga artiklar som 

motsvarade syftet. Följande sökord användes, både separat och i kombination med varandra: 

sleep disorder, sleep, experience, hospital, sleep deprivation, sleep disturbance, perception, 

pain, sleep disruption, qualitative studies, elderly, older people och ICU. Adult användes för 

att begränsa sökningen. Enligt Backman (1998, s.192-194) bör sökorden kombineras med 

hjälp av de tre booelska operatorer som OCH, ELLER och INTE för att begränsa eller utöka 

sökningen. Genom att trunkera (*) behöver inte sökningen ha rätta böjningen eller ändelsen 

utan söker på allt som berör ordet. 

 

 Inklusionskriterier var studier som beskrev personer med störd sömn. Artiklarna var skrivna 

på engelska och var vetenskapliga enligt vår kvalitetsbedömning. Exklusionskriterier var 

mothers och children. Mödrar och barn uteslöts då dessa artiklar handlade om sömnlösa nätter 

vid småbarnstiden. Urvalet av artiklar som motsvarade syftet valdes ut. De artiklar som inte 

beskrev erfarenheter av störd sömn valdes bort. Vår litteraturstudie är inte inriktad på någon 

specifik sjukdom.  
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Tabell 1. Systematisk litteratursökning 
Academic Search full text 
Sök nr Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 
1 Sleep 8382  
2 Sleep AND  sleep 

disorders 
1421  

3 Sleep* AND sleep 
disorders* AND 
hospital* 

293  

4 Sleep* AND sleep 
disorders* AND 
hospital* AND 
experience* 

18  

5 Sleep* AND sleep 
disturbance* AND 
experience* 

65  

6  Sleep* AND sleep 
disturbance* AND 
hospital* AND pain* 

15 1 Koopman et al. (2002) 

7 Sleep* AND perception* 
AND hospital*  

24 1 Goodman (1997) 

 
Cinahl full text, peer review 
Sök nr Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 
1 Sleep* 3727  
2 Sleep deprivation 327  
3  sleep disorders  5960  
4 Sleep disturbance 410  
5  Sleep disruption 84  
6 Sleep OR Sleep 

deprivation OR sleep 
disorders OR Sleep 
disturbance OR Sleep 
disruption 

8422  

7 Sleep OR Sleep 
deprivation OR sleep 
disorders OR Sleep 
disturbance OR Sleep 
disruption AND 
Qualitative studies 

90  

8 Sleep OR Sleep 
deprivation OR sleep 
disorders OR Sleep 
disturbance OR Sleep 
disruption AND 
Qualitative studies NOT 
mother* NOT child* 

72 5 
Lee et al.(2005)  
Chasen et al. (2006)  
Collier et al. (2003) 
Portillo et al.(2003) 
Broström et al. (2001) 
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Pubmed  Limits - Full text, 19+ Adults, Humans 
Sök nr  Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 
1 Sleep* 20395  
2 Elderly* 52464  
3 Hospital 447110  
4 Sleep* AND elerly* 186  
5 Older people* 4802  
6 Sleep* AND older 

people*  
100  

7 ICU* 5964  
8 ICU* AND sleep*  80  
9 Sleep*  

No limits 
91538  

10 ICU* 
No limits 

16127  

11 Sleep* AND ICU*  
No limits 

196 1 
McKinley et al. (2002) 

12 Older people* 
No limits 

7572  

13 Sleep* AND older 
people* 
No limits 

153 1 
Ersser et al. (1999) 

 
Två av artiklarna, Freedman, Kotzer och Schwab (1999) och Tranmer et al. (2003) fann vi i 

referenslistan på Lee (2005).  

 

Kvalitetsgranskning 
 
Bedömningen av artiklarna gjordes utifrån två protokoll. Frågorna i protokollen avser syfte, 

urval, sammanhang, etiskt resonemang, datainsamlingsmetod, analysmetod och resultat 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 120-123).  

 

Nio av artiklarna bedömdes vara av hög kvalitet. De innehöll ett tydligt syfte med avgränsad 

problemformulering, ett klart beskrivet urval av deltagare och sammanhang. 

Datainsamlingsmetod och analysmetod är beskrivna, det finns ett etiskt resonemang och 

resultatet var begripligt. Två av artiklarna bedömdes vara av medelkvalitet. Resultatet av 

studien av Freedman, Kotzer och Schwab (1999) kan ha påverkats av att personerna var 

påverkade av mediciner. I studien tar de upp att det är första gången de använde 

frågeformuläret i en stor grupp intensivvårdspersoner och att validiteten på frågeformuläret 

var okänt samt att det kunde behövas mer forskning. I Ersser et al. (1999) var syftet något 

otydligt beskrivet, men vid upprepad läsning av artikeln så blev syftet klarare. Detta gjorde att 

kvalitén sänktes något men bedömningen är ändå att den håller hög kvalité. Koopman et al. 

(2002) hade en otydlig problemformulering.  
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Tabell 2 - Översikt av artiklar i kvalitetsgranskningen (n = 11) 

Författare/År 
Tidskrift 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlingsmetod/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Broström, 
Strömberg, 
Dahlström & 
Fridlund 
(2001) 
 

Kvalitativ 13 män och 7 
kvinnor 

Kvalitativ deskriptiv design 
inspirerad av en 
fenomenologisk ansats. 
Intervjuer med 20 
strategiskt utvalda 
hjärtsjuka personer. 
Analysmetoden är kvalitativ 
innehållsanalys.  

Sömnstörning kan 
leda till brist på 
koncentration, 
humörpåverkan, ett  
behov av att sova på 
dagen, stöd och 
information.   

Hög 

Chasens & 
Olshansky 
(2006)  

Kvalitativ 11 kvinnor 6 män Tre fokusgrupper. Två 
breda frågor användes. 
Kvalitativ innehållsanalys.  

Att tröttheten vid 
sömnstörningar 
minskar motivationen, 
gör att det krävs 
rutiner för att fungera, 
samt ger känslor av 
frustration över att 
uppfattas som lata av 
andra. Tröttheten gör 
det svårt att sköta sin 
diabetes.   

Hög 

Collier, Skitt & 
Cutts(2003) 

Kvalitativ 7 personer Semistrukturerad intervju 
som analyserades med 
Burnards kvalitativa 
innehållsanalys metod. 
Burnard. 

Att störd sömn 
underskattas hos 
psykiatriska personer. 
Man bör 
uppmärksamma 
personens upplevelse 
eftersom den påverkar 
den mentala hälsan 
och välbefinnandet. 

Hög 

Ersser et al, 
(1999) 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

41 personer Självrapportering, 
observation av 
sjuksköterskor (SPAT, 
mätinstrument för 
sömnmönster), intervjuer 
med öppna frågor (CEST). 
Analysmetod av 
observationer och intervjuer 
kodades och analyserades 
kvantitativt (SPSS).   

Störd sömn påverkar 
välbefinnande och 
rehabiliteringen av 
äldre personer vid 
sjukdom. Äldre 
personer sover bättre 
på vårdhem än 
sjukhus.  

Hög 

Freedman, 
Kotzer & 
Schwab (1999) 

Kvantitativ 121 män och 82 
kvinnor 

Frågeformulär om hur 
miljön påverkat sömnen 
under 
intensivvårdsvistelsen. 
Analysmetod ANOVA, 
Chi-square.  

Störd sömn och 
trötthet på dagen är 
vanligt på 
intensivvårdsavdelnin
gar och beror på olika 
miljöfaktorer på 
avdelningen samt i 
omvårdnaden.  

Medel 
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Tabell 2 - Översikt av artiklar i kvalitetsgranskningen (n = 11) fortsätter 
Författare/År 
Tidskrift 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamlingsmetod/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Goodman (1997) Kvalitativ 10 personer. Intervjuer och dagböcker 
användes. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

I studien framkommer 
behoven vid förtidig 
utskrivning; 
smärtstillande, 
underlättande av 
sömnen, psykologiska 
och praktiska behov 
samt stöd av 
samhället. 

Hög 

Koopman et al. 
(2002) 

Kvantitativ  97 kvinnor Frågeformulär/ salivprov av 
kortisolnivån. Analysmetod 
hierarkisk flerfaldig 
regression. 

Att kvinnor med 
metastaserad 
bröstcancer löper 
större risk att få 
sömnstörningar om de 
har lägre utbildning, 
smärta, skelett 
metastaser, brist på 
socialt stöd, 
depression. 

Medel 

Lee, Le Low & 
Twinn (2005) 

Kvalitativ 38 män Kvalitativ design, flera 
datainsamlingar användes. 
Upprepade 
semistrukturerade 
intervjuer, sovdagbok. 
Miles och Hubermanns 
analysmetod användes.  

Tydliga förändringar i 
sömnmönstret under 
sjukhusvistelse, 
avbruten sömn och 
sömnstörning. Miljön 
och känsla av 
hjälplöshet påverkar 
sömnen.  

Hög 

McKinley et al.  Kvalitativ 8 män och sex 
kvinnor 

Tre fokusgrupper med 
öppna frågor. Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Dataprogram användes för 
att organisera data. 

Att personen är sårbar 
vid 
intensivvårdsvistelse 
på grund av fysiskt 
och känslomässigt 
beroende samt brist på 
information och 
opersonlig vård. 
Sömnstörningar bidrar 
till rädsla och oro.   

Hög 

Portillo et 
al.(2003) 

Kvalitativ 6 kvinnor. Intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys i tre steg. 

Att kvinnor med HIV 
får förändringar i 
sömnmönstret. 
Copingstrategier kan 
hjälpa dem att få 
bättre sömn. 

Hög 

Tramner et 
al.(2003) 

Kvantitativ 110 personer totalt. 
54 medicinpersoner 
och 56 
kirurgpersoner. 

Frågeformulär samt Sömn 
kvalitén mäts med Verran 
och Snyder-halpern sömn 
skala och analyserades med 
dataprogram. 

En jämförelse studie 
av sömnen mellan 
medicinska och 
kirurgiska personer. 
Sömnen påverkas av 
miljön och sjukvårds 
personal samt 
personliga faktorer.  

Hög 

 
 
 
 

 



 10

Analysmetod 

Analysen utgick från en metod för kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad av Burnard 

(2001). Enligt Polit och Beck (2004 s. 580) är kvalitativ innehållsanalys en analysmetod som 

används vid narrativa data och genom metoden identifiera mönster kring olika kategorier. Vi 

bedömde att metoden kunde användas för att analysera resultaten i de utvalda studierna. Sju 

av studierna som ingick i analysen var gjorda med kvalitativ forskningsmetod och innebär att 

forskaren går in med öppet sinne och speglar den intervjuades livsvärld. I den framkommer 

individuella känslor, upplevelser, tankar, handlingar och inte allmänna åsikter (Kvale,1997, s. 

34-35, Holloway & Wheeler, 2003, s. 202). Tre av studierna i analysen var gjorda med 

kvantitativ forskningsmetod. En studie hade både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. 

I ett första steg identifierades textenheter i både de kvalitativa och kvantitativa studierna som 

beskrev deltagarnas erfarenheter av störd sömn. 

 

Vid den första genomläsningen av de utvalda studierna framkom två frågeställningar som 

täckte forsningsområdet. Vad stör sömnen vid sjukdom? Vad blir konsekvensen av störd 

sömn vid sjukdom? I ett andra steg grupperades textenheterna efter frågeställningarna. 

Textenheterna översattes sedan från engelska till svenska och kodades för att veta vilken 

artikel de tillhörde. Därefter kondenserades texten, det vill säga överflödig text togs bort och 

kärnan behölls utan att innebörden i textenheten förlorades. Det var viktigt att hela tiden 

arbeta textnära för att inte tappa sammanhanget.  

 

Den första kategoriseringen gjordes genom att para ihop liknande textenheter. Därefter fick 

kategorierna täckande och beskrivande rubriker. Kategoriseringen fortsatte tills de inte längre 

gick att sammanföra fler textenheter. Kategorierna hade blivit rena slutkategorier med 

passande rubriker. Sedan började nedskrivningen av resultatet med brödtext. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i sex kategorier utifrån två frågeställningar. För att öka trovärdigheten i 

vårt resultat styrkte vi påståendena med citat från deltagarna.  
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Tabell 3 .Översikt av kategorier (n=6) 

Vad stör sömnen vid sjukdom? Vad är konsekvensen av störd sömn vid 
sjukdom? 

Miljön på sjukhuset som ljud, ljus och 
omvårdnad stör sömnen 

Svårt att hantera sjukdom och vardag på 
grund av trötthet 
 

Oro och tankar gör det svårt att sova 
 

Tröttheten försämrar den psykiska förmågan 

Sömnen störs av symtom från sjukdomen Lära sig leva med tröttheten 
 

Vad stör sömnen vid sjukdom? 
 

Miljön på sjukhuset som ljud, ljus och omvårdnad stör sömnen 

Personer i flertalet studier beskrev att sjukhusmiljön innehöll faktorer som störde sömnen 

(Tranmer, Minard, Fox, & Rebelo, 2003; Mc Kinley, Nagy, Stien- Parbury, Bramwell & 

Hudson, 2002; Lee, Le Low, & Twinn, 2005; Freedman, Kotzer & Schwab, 1999; Brostöm, 

Strömberg, Dahlström, & Fridlund, 2001). De beskrev miljön på vårdavdelningen som 

offentlig, komplicerad och ljudlig, det var svårt att få lugn och ro i jämförelse med det egna 

hemmet (Lee et al., 2005). Aktiviteten på en intensivvårdsavdelning gjorde det svårt att veta 

om det var natt eller dag, och de upplevde kaos som gjorde det svårt att sova (Mc Kinley et 

al., 2002). Ljudet upplevdes som störande för sömnen (Tranmer et al., 2003; Mc Kinley et al., 

2002; Freedman et al., 1999) och att hamna bredvid en patient som grät högt gav en känsla av 

hjälplöshet (Lee et al., 2005). Omvårdnad som provtagning och medicinering, ljudet från 

läkarnas sökare och alarm från intravenösa pumpar upplevdes störa sömnen på avdelningen 

(Freedman et al., 1999). Personerna beskrev också att kommunikation mellan 

sjukvårdspersonalen upplevdes speciellt hög på natten eftersom det då var tyst i omgivningen 

(Freedman et al., 1999; Mc Kinley et al., 2002). 

 

 The enviroment in ward is different from home. It´s quiet at home, but it´s 
different in the ward. I´m used to living alone. When at home, I can just 
switch off the TV and go to bed. But I  can´t do that here because it´s public. 
It´s different in a ward. Diapers need to be changed. Sometimes others are 
unwell and have requests. If you´re unlucky enough to come across patients 
who cry loudly, you can´t sleep at all. I´m used to it and it´s difficult for me 
to have peace of mind (Lee et al., 2005, s. 340). 
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I flera studier beskrev personer att sömnen stördes om de inte fick utföra sina rutiner (Collier 

et al., 2003; Tranmer et al., 2003; Lee et al., 2005). Omvårdnadsrutiner på avdelningen kunde 

komma i konflikt med personers egna vanor och personliga behov (Lee et al., 2005). I en 

studie beskrev personer att de hade som vana att vandra fram och tillbaka i korridoren eller 

skriva eller dricka örtte innan sängdags (Collier et al., 2003). Att vara inaktiv på dagen och 

ligga i sängen gjorde att personen somnade och det gav sämre sömn på natten (Lee et 

al.,2005).  

 

 I felt that I still wanted to sleep. However, I had to wash my face. I was 
slow. I went to the toilet and did the grooming slowly. Then my 
bloodpressure and other things had to be measured, than it was breakfast. I 
had to wake up. (Lee et al., 2005, s.341) 

 

 
Ljuset beskrevs i en studie som störande för sömnen (Mc Kinley et al.,2002; Tranmer et al., 

2003; & Freedman et al.,1999). Temperaturen visade sig också vara av betydelse för sömnen, 

om det var för varmt eller för kallt i rummet blev det svårt att somna. Enstaka personer 

föredrog svalare temperatur mer än andra (Brostöm et al., 2001; Tranmer et al., 2003). 

Sömnen stördes även av utformningen av miljön och av en obekväm säng. Personer upplevde 

störd sömn vid sjukhusvistelse, men ju längre vistelsen var vande de sig med miljön och 

sömnen blev bättre (Tranmer et al., 2003). 

 

Oro och tankar gör det svårt att sova 

I flera studier beskriver personer att sömnen stördes av oro och stress vid sjukdom (Broström 

et al., 2001; Collier, Skitt & Cutts, 2003; McKinley et al., 2002; Portillo, Tom, Lee & 

Miramontes, 2003; Tranmer et al., 2003). Sjukdomen påverkade sömnen negativt (Broström 

et al., 2001) och att få en diagnos gjorde att de sov sämre (Portillo et al., 2003). Personer 

oroade sig över yttringar av sjukdomen som hjärtklappning (Broström et al., 2001) samt 

tankar på döden (Portillo, et al., 2003; Broström et al, 2001). I en studie beskrev en patient 

upplevelsen av chock över sitt tillstånd samt den nya livssituation som sjukdomen medförde.  

 

Well, in the beginning I was.. and that´s because you´re nervous.. and 
you´re lying there brooding, but after some time you get used to it. So in the 
beginning I think I slept worse than normal. Sometimes I could be lying 
awake and not go to sleep until early morning. I could read the morning 
paper before I fell asleep.(Broström et al., 2001, s. 524). 



 13

 
Personer beskrev att ångest och rädsla över sjukdomens symtom och hur den kroppsligen 

skulle visa sig störde sömnen. Vid hjärtsvikt kunde symtom som svårt att andas ge oro. När 

personer låg i plant läge gav det en känsla av panik över att de inte kunna andas och gjorde att 

de vaknade flera gånger per natt eller att de inte alls kunde sova. Personer var rädda för att 

lägga sig för att det gav en kvävnings känsla. Det kunde underlättas om de hade en säng med 

höjbar huvudända (Broström et al., 2001). När personer inte fick utföra sina vanliga rutiner 

upplevde de oro (Tranmer et al., 2003). Rädsla och misstro upplevde personer när de väntade 

på att få hjälp i form av omvårdnad och att få sina behov uppmärksammade som resulterade i 

störd sömn (Lee et al.2005). Sömnen stördes även av att sjukvårdspersonalen inte tog 

personerna på allvar när de uppgav att de hade behov av sömntabletter eller hur de hade sovit 

på natten, och det gav känslor av frustration och misstro hos personerna (Collier et al., 2003). 

Sömnen stördes också av tankar på händelser och problem i det dagliga livet, eller av tankar 

på vardagliga saker (Broström et al.; Portillo et al.) Personliga problem (Broström et al., 

2001) samt att inte ha klarat upp personliga uppgörelser störde sömnen (Collier et al., 2003). 

Personer oroade sig över olösta problem i samband med tankar på att de kanske snart skulle 

dö (Portillo et al., 2003). De oroade sig för nära och kära (Broström et al., 2001) och de 

oroade sig för konflikter som de ångrade. Familjeangelägenheter samt dåligt samvete över att 

de inte talat om att de var sjuk kunde också störa sömnen. 

 

Family situations affected a persons sleep.. My mother.. I have not told her 
about my HIV.. that´s bother my conscience.. I feel guilty about not telling 
someone about my sickness. (Portillo et al., 2003, s.95) 

 
 
Sömnsvårigheter ledde till att tanken på sömn gjorde personer mer spända och oroliga, och 

det blev ännu svårare att somna (Broström et al., 2001; Collier et al., 2003; Portillo et al., 

2003). När personer upplevde att de var psykiskt slut visste de att de skulle sova sämre, 

tanken på sömn gjorde att de blev helt blockerad i tankarna, och det gjorde att de fick svårare 

att somna (Portillo et al., 2003). Känslor av förtvivlan uppkom när kvällen började närma sig 

(Collier et al., 2003) och att lägga ner för mycket energi på att försöka somna gjorde saken 

värre (Portillo et al., 2003). Sömnen blev sämre om man sov på dagen (Collier et al., 2003) 

och det var svårt att sova även om de gick till sängs den tid de brukade, och det var svårt att 

somna in igen när de väl hade vaknat (Lee et al., 2005). I en studie beskrevs det hur personer 

kände stress när de visste att de måste kliva upp på morgonen på grund av något viktigt som 

skulle hända nästa dag och det var negativt för sömnen (Portillo et al., 2003).  
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Oron över biverkningar av mediciner inverkade negativt på sömnen och kunde ge 

mardrömmar (Broström et al., 2001; Collier et al., 2003).  Vid intensivvårdsvistelse på 

sjukhuset upplevde personer hallucinationer och förvirring på grund av förflyttningar runt på 

avdelningen. Detta medförde rädsla för att somna (McKinley et al., 2002). 

 
Sömnen störs av symtom från sjukdomen 

Personer i de flesta studierna beskrev att sömnen stördes av symtom från sjukdomen 

(Koopman, Nouriani, Erickson, Anupindi, Butler, Bachmann, Sephton & Spiegel, 2002; 

Broström et al., 2001; Portillo et al., 2003; Lee et al., 2005; Ersser, Wiles, Taylor, Wade, 

Walsh, & Bentley, 1999; Goodman et al., Tranmer et al., 2003; Collier et al., 2003). Symtom 

som tungt att andas eller rosslig hosta gjorde det svårt att sova. Ständiga uppvaknanden på 

grund av hosta och att sedan försöka att somna om på nytt gjorde att man kände sig apatisk 

(Lee et al., 2005; Broström et al., 2001). 

 

 I woke up a couple of times in one hour more or less in a panic. I took some 
deep breaths and then I rested, lying down trying to get back to sleep. Then 
the same thing happened again and I took some quick deep breaths so I 
could get some oxygen and then I eventually got back to sleep. I had a really 
bad dyspnoea! Like somebody trying to drown you, or that somebody is 
keeping their hand to your mouth. (Brostöm et al., 2001, s.524.) 

 
 

Smärtan bidrog till att det var svårt att somna in (Koopman et al., 2002). Personer som blivit 

opererade upplevde att smärtan från såret gjorde det svårt att hitta en bra position i sängen och 

det gjorde det svårt att sova (Goodman, 1997; Tranmer et al., 2003). Störd sömn gav ett ökat 

behov av läkemedel (Tranmer et al., 2003). Smärtan i magen påverkade också sömnen hos 

kvinnorna med HIV (Portillo et al., 2003). 

 

Toalettbesök under nattetid störde sömnen (Ersser et al., 1999; Portillo et al., 2003; Lee et 

al.,2005). En anledning var kost och dryck, om de hade ätit soppa under dagen blev sömnen 

störd under natten (Lee et al., 2005).  

 

Personer med diagnosen HIV upplevde normal sömn trots att de vaknade 3-5 gånger per natt, 

det var något personerna hade vant sig vid. Anledningen till att de vaknade ofta kopplade de 

till hunger eller att de tittade till barnen, men också drömmar, nattliga svettningar eller toalett 

besök var anledningar till att de vaknade (Portillo et al., 2003).  
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Vid depression kunde personer tro att sömnstörningen berodde på sjukdomen. De upplevde 

det som mindre stigmatiserande att gå till allmänläkaren än till en psykiatriker med sina 

sömnbesvär även om det berodde på sjukdomen (Collier et al., 2003). Personer som led av 

depression kunde ha svårigheter att sova och vakna under natten. Svårigheter att kliva upp på 

morgonen kunde bero på depressionen och mindre socialt stöd (Koopman et al., 2002).  I 

andra kulturer och religioner upplever personer att störd sömn kan beror på flera olika 

faktorer som värme kring hjärtat, trötthet och irritation under dagen och kraftigare hjärtslag 

när man ska sova. Detta associeras även till blodbrist, som enligt kinesisk medicin anses vara 

det vitala för att kroppen och organen ska fungera (Lee et al., 2005).  

 
Konsekvenser av störd sömn vid sjukdom 

 
Svårt att hantera sjukdom och vardag på grund av trötthet 

Personer upplevde att störd sömn gjorde det svårt att hantera sjukdom och vardag (Broström 

et al., 2001; Chasens & Olshansky, 2006; Portillo et al., 2003). Störd sömn påverkade de 

dagliga aktiviteterna negativt, de tidigare enkla uppgifter blev tyngre och upplevdes som en 

börda.  Innan sjukdomen upplevde de trötthet som en tid av lugn, då de kunde slappna av och 

glömma sina bekymmer. Personer beskrev att tröttheten blivit en börda och hade förändrats 

från att vara en välkommen respons på en lång och produktiv dag till något som alltid fanns i 

bakgrunden och som de måste kämpa mot. Tröttheten gjorde det svårt att leva som förr och att 

behöva sova på dagen påverkade förmågan att kunna arbeta (Chasens & Olshansky, 2006).   

 

Störd sömn påverkade personers motivation och intresse och det upplevdes svårt att finna 

motivationen att göra något som inte behövdes göras omedelbart. Personer upplevde det som 

svårt att hitta motivationen att göra någonting utöver det allra nödvändigaste. Viljan att delta i 

fysiska aktiviteter minskade, trots att de visste att motion var viktigt för sjukdomen och 

välbefinnandet (Chasens & Olshansky, 2006). Störd sömn gav en känsla av apati, viljan och 

kraften att göra något minskade (Broström et al., 2001) och de upplevde att de behövde tvinga 

sig själv att göra saker (Portillo et al., 2003).  

 

You think that you should do this and you should do that, but I don't give a 
damn! That is the kind of attitude you get then. It comes with the tiredness. 
So if you have to do something, then you almost have to force yourself to do 
it. You can not do it! It's hard, you know. (Broström et al., 2003, s.524) 
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Personer med diabetes upplevde att det var svårt att behålla rutiner och strukturer som krävdes 

för att sköta sjukdomen. Tröttheten gjorde det svårt att göra någonting utöver minimum, trots 

att de visste hur viktigt det var att motionera dagligen, sköta sina matvanor och mediciner 

samt kontrollera sitt blodsocker. Vid störd sömn var det svårt att få kraft och ork till att sköta 

praktiska saker kring sjukdomen (Chasens & Olshansky, 2006):   

 
I can´t keep track of my bloodsugar level or manage the things that are 
important in life. I´m unable to manage medication. I can´t remember to 
take medication on time. I have difficulty in keeping things in perspective in 
order to monitor bloodsugar level in order to sustain a good quality of life 
with diabetes. (Chasens & Olshansky, 2006, s.274) 
 

 
Tröttheten gjorde det svårt att sköta kosten. Vid sjukdom upplevde personer att det kunde vara 

svårt att tillaga en välbalanserad kost på grund av att de var för trött, de kanske inte alltid hade 

allt som behövdes hemma, eller att de inte hade lust att laga mat. Det kunde leda till att de åt 

otillräckligt, eller åt onyttig mat. Att inte äta rätt kost fick till följd att de blev ännu tröttare. 

Att kliva upp från sängen för att ta sin medicin upplevdes som en kraftansträngning (Chasens 

& Olshansky, 2006).  

 

Det var svårt att hinna med att göra vad man planerat för dagen eller på helgerna på grund av 

tröttheten. Det påverkade också förmågan att sköta hushållet när man steg upp på morgonen. 

Personer upplevde en känsla av frustration över att de inte orkade göra det som de önskade. 

Rollerna i familjen förändrades och det var vara svårt att räcka till som förr. Som hustru 

upplevde de att det var speciellt hårt för barnen eftersom de fick utföra saker själva, saker som 

de tidigare fått hjälp med. Även sexlivet påverkades av tröttheten, som gjorde att de inte 

orkade vara intim med sin partner och att intresset för sex förlorades. De ville inte göra något 

annat än sova (Chasens & Olshansky, 2006).  

 

De sociala relationerna och det sociala samspelet samt hur de uppfattade sig själva 

förändrades av tröttheten. Personer upplevde att de inte utförde lika mycket som andra i det 

dagliga livet och det ledde till att de antog att andra uppfattade dem som lata. En del var 

tvungen att skära ner på det sociala umgänget (Chasens & Olshansky, 2006) och drog sig 

undan på grund av dåligt humör och brist på energi (Portillo et al., 2003). Tröttheten skapade 

ett behov av att vara ifred, även om det var roligt att få besök:  
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It´s a lot of fun when they visit. So it´s no problem, but it can be if I´m a bit 
tired that day.. I have to seek some privacy.  (Broström et al., 2001, s.525) 

 

Personer upplevde att den störda sömnen gav en känsla av utmattning. Om personerna sov 

dåligt en natt påverkade sömnen den fysiska kapaciteten negativt och ökade behovet av vila 

(Broström et al., 2001). När energin plötsligt försvann var det enda de kunde tänka på var att 

få vila. Personer upplevde sig sänkta. Det var svårt att få energin att räcka till för något 

oförutsett. Tröttheten gav energibrist och de upplevde att de var totalt slutkörd. En patient 

beskrev att hon inte orkade vara vaken i bussen på väg hem från skolan och bara längtade till 

kvällen då hon fick sova. Personer påverkades av tröttheten så att det gick att somna var som 

helst och när som helst, till och med när barnbarnen sprang omkring och busade. Det 

upplevdes som opassande att vara trött vid vissa tillfällen, som vid bilkörning och vid 

biobesök, då det upplevdes som genant att somna och snarka bland andra (Chasens & 

Olshansky, 2006).  

  

Vissa personer upplevde inte att den fysiska eller emotionella förmågan påverkades av sömn 

brist (Broström et al., 2001). Inte heller beteendet mot andra påverkades av bristen på sömn. 

Tröttheten påverkade inte beslutet om man hade bestämt sig för att träna, och skulle tröttheten 

påverka beslutet kunde man ligga ned en stund tills tröttheten gått över (Chasens & 

Olshansky, 2006). 

 

Maybe I don't need more sleep! If I have decided to do something, then it 
has to be like that anyway. I don't change my mind then if I have promised 
to do something, then I do it. (Broström et al., 2001,s.525). 
 

 

Tröttheten försämrar den psykiska förmågan 

Trötthet upplevdes som är besvärande och oroande när de var sjuk (Broström et al., 2001; 

Chasens & Olshansky, 2006). Att inte kunna sova gav spänningar (Collier et al., 2003), stress 

(Chasens och Olshansky, 2006) och sämre koncentrationsförmåga (Broström et al, 2001; 

Portillo et al., 2003).  Personer oroade sig över den trötthet de kände (Goodman, 1997) och 

kunde finna en trygghet i att få sömntabletter (Broström et al., 2001). Det var svårare att tänka 

på komplicerade saker (Broström et al., 2001), omdömet påverkades och det var svårt att 

tänka snabbt. Minnet försämrades, vilket gjorde att de glömde att ta mediciner (Chasens & 

Olshansky, 2006). 
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Tröttheten gjorde också att humöret påverkades, personer upplevde ilska (Chasens & 

Olshansky, 2006) och irritation vid störd sömn (McKinley et al., 2002). Man kände en ökad 

känslighet, ostabilare humör och att de blev elakare mot andra (Chasens & Olshansky, 2006). 

Det blev besvärligare att hantera svårigheter och upplevde att de var mer lättirriterad än förut, 

svarade skarpt på frågor eller om någon tyckte annorlunda. Personer upplevde dessutom att 

ödmjukheten minskade (Broström et al., 2001).   

 

I'm much more angry now than I used to be and that has, maybe, something 
to do with the sleep. I'm more easily irritated! If they ask me something, or if 
they contradict, then I give a sharp reply. I'm not humble anymore. 
(Broström et al., 2001,s.525). 

 
 
Lära sig leva med trötthet 
 
I flera studier framkom att trötthet till följd av störd sömn blev en börda (Broström et al., 

2001; Chasens & Olshansky, 2006; Collier et al., 2003; Koopman et al., 2002; Lee et al., 

2005, Portillo et al., 2003). En patient beskrev att det kunde ta flera år att lära sig leva med 

trötthet. De utvecklade olika rutiner och förändringar i miljön för att klara av vardagen: 

  
Now you begin to feel your own body. It does not happen in one year and 
not in two years, but now I think that I feel it even better. I have got into a 
sort of pattern, which I will follow as long as it works well. (Broström et al., 
2001, s.525) 

 

Att vara trött är något som personerna hade accepterat och vant sig vid i sin sjukdom. Flera 

uppvaknanden per natt uppfattades som normal sömn och att de inte behövde mera sömn 

(Portillo et al, 2003; Collier et al, 2003; Broström et al., 2001). 

 

 I don´t think I have any problem sleeping.. I usually go to sleep about 10, 
wake up about 12, look at the clock, then I go back to sleep about 12:30, 
then wake up again about four, look at the clock, then I wake up about six. 
That´s not bad, I got used to that. ( Portillo et al., 2003, s.95) 
 

 
För att klara av tröttheten fordrades rutiner i vardagen annars skulle ingenting bli gjort. Även 

om de hade accepterat tröttheten som en del av livet, var det en daglig kamp, och de var 

tvungen att peppa och intala sig själv att de kunde vinna över den för att få någonting gjort. 
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För att kunna arbeta och utföra aktiviteter trots tröttheten krävdes rutiner och plikter (Chasens 

& Olshansky, 2006). 

 

If I didn�t have any obligations I�d probably be sleeping on and off all 
day. And on the weekends I tend to sleep more. (Chasens & Olshansky, 
2006, s.276). 
 

 

Genom att de utvecklade egna strategier lärde sig personer med sjukdom att hantera sin 

trötthet på olika sätt. Att lägga sig ned och slappna av i hela kroppen, att bara tänka på siffror 

och räkna var en strategi. En annan strategi för att sova bättre var att förändra de dagliga 

rutinerna och måltiderna genom att inte äta efter klockan sex eller att ändra miljön i 

sovrummet (Broström et al., 2001).  

 

Vissa personer upplevde att chanserna att sova bra blev större när de tröttade ut kroppen i 

någon aktivitet, till exempel i en lång promenad, då tankarna skingrades och gjorde att de 

mådde bättre (Portillo et al., 2003). Andra personer valde att äta något sött, exempelvis 

choklad, för att höja blodsockret och inte behöva känna sig så trött (Chasens & Olshansky, 

2006). För att kunna hantera sin trötthet på dagen ansåg en del personer att de hade behov av 

att få sova en stund på dagen, en slags kompensation för den förlorade sömnen (Lee et al., 

2005). Personer hade ett behov av vila på grund av sjukdomen och den störda sömnen, om de 

inte fick vila sin halvtimma under eftermiddagen skulle de inte orka med resten av dagen 

(Broström et al., 2001).  

 

I think I'm a little more tired than when I've had a good night's sleep. Well, 
it's a difference then..  when it has been a bad night. I do it everyday, take a 
rest and then I can go to sleep for half an hour in the morning. I can tell by 
my fitness if it's been a good or bad night's sleep. (Broström et al., 2001, 
s.524). 
 

 

Personer upplevde att det krävdes mental ansträngning för att sova bra (Portillo et al., 2003) 

och att det var viktigt att kunna slappna av från sina egna tankar (Broström et al., 2001). Att 

vara sysselsatt en hel dag gav dem hopp om att sova bra, det var viktigt att ha balans mellan 

fysiska aktiviteter och det mentala aktiviteterna som tankar och funderingar (Portillo et al., 

2003). Personerna upplevde också att mer information och stöd om sjukdomen och om hur 

sömnen påverkades av sjukdomen skulle öka känslan av trygghet och ge större möjlighet till 



 20

bättre sömn. Stödet från den psykosociala miljön, släkt och vänner samt en väl behandlad 

sjukdom och sömntabletter gjorde att de upplevde trygghet som gjorde det lättare att sova 

(Broström et al., 2001).  

 

När personer sovit bra var de fylld av energi, på bra humör och kände sig redo för att låta 

dagen börja. De kände sig normal som de gjort innan sjukdomen och de tänkte inte på att de 

var sjuka (Portillo et al., 2003). Att sova en stund på dagen gav ett välbefinnande när de 

genomgått en operation, de upplevde till och med att de mådde bättre än innan operationen 

och att de inte hade sovit så bra på länge (Goodman, 1997). Efter en natt med bra sömn gav 

dem en känsla av lycka och innehåll i livet, som tiden före sjukdomen (Portillo et al., 2003).   

 

Diskussion  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenheter av störd sömn vid 

sjukdom. Resultatet presenteras i sex kategorier som motsvarade två frågeställningar.  

Kategorinamnen under första frågeställningen Vad stör sömnen vid sjukdom?  Miljön på 

sjukhuset som ljud, ljus och omvårdnad störde sömnen, Oro och tankar gör det svårt att sova, 

Sömnen störs av symtomen från sjukdomen.  Och andra frågeställningen: Vad är 

konsekvensen av störd sömn vid sjukdom? Tröttheten gör det svår att hantera sjukdom och 

vardag, Tröttheten försämrar den psykiska förmågan och Lära sig leva med tröttheten. 

  

Personer upplevde att miljön på sjukhuset störde sömnen. Miljön beskrevs av personer som 

offentlig, kaotisk och svår att få lugn och ro i. Sömnen stördes av flera faktorer i miljöns 

utformning, ljud från andra personer, sjukvårdspersonal och omvårdnad. Även i studien av 

McCall (2005) framkommer det att faktorer i miljön som temperatur, ljud och ljus kan störa 

sömnen.  I andra studier framkommer det att sjuksköterskan bör vara mer uppmärksam på 

personens sömnproblem och faktorer som stör sömnen, som exempelvis andra personer som 

lider av apné eller snarkar på rummet. Sjuksköterskor bör inte störa sömnen om det inte är 

absolut nödvändigt (Dogan et al., 2005). När vårdpersonalen arbetar nattskift bör de vara tysta 

och inte tala så högt, använda skor som inte låter eller tända lamporna i taket. Har personen 

dropp under natten bör sjuksköterskor försöka anpassa droppet så att de inte behöver störa 

sömnen under natten. Vårt resultat visade också att nutritionen under dagen hade betydelse för 

sömnen, då en kost med mycket flytande föda gjorde att personen måste göra flera 

toalettbesök under natten som störde sömnen.  Dogan et al. (2005) menar att sjuksköterskan 
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bör utföra lämpliga omvårdnadsåtgärder som kan förbättra sömnen. Honkus (2003) beskriver 

åtgärder som att höja huvudändan på sängen om personen har tungt att andas. Sjuksköterskan 

bör för att förbättra möjligheten till bra sömn ge personen något varmt att dricka, bädda rent i 

sängen, låta personen sköta hygienen och se till att personen ligger bekvämt.  

 

I vårt resultat beskrev personer att det var viktigt att få utföra sina kvällsrutiner. Att ligga på 

sjukhus kunde upplevas som stressande att se allt nytt och mycket personal som är i rörelse 

och personen försöker anpassa sig efter sjukhusets rutiner istället för sina egna. Det framkom 

även i vårt resultat att sömnen blev bättre för personerna ju längre sjukhusvistelsen var därför 

att de vande sig med miljön. Dogan, Ertekin och Dogan (2005) visade att personer med 

kronisk sjukdom vänjer sig vid miljön, eftersom de ofta vistas på sjukhus.  

 

I kategorin oro och tankar gör det svårt att sova framkom det att personer oroade sig över 

symtom från sjukdomen. Tankar, ångest och rädsla störde sömnen. Att inte få utföra sina 

vanliga rutiner innan sänggåendet skapade oro. Sjukvårdspersonalens bemötande och att 

sömnen dokumenterades rätt enligt personens egen upplevelse hade stor betydelse för 

sömnen. Edéll-Gustafsson och Hetta (2001) beskriver att insomningssvårigheter vid sjukdom 

kan bero på ökad känslighet och intensiva tankar av oro. Florin, Ehrenberg och Ehnfors 

(2005) skriver om skillnaden i hur personer och sjuksköterskor uppfattar omvårdnaden. 

Personer identifierar att det finns emotionella problem och problem med sömnen som 

sjuksköterskor inte upptäcker eller uppfattar som mildare än vad personen upplever.  

 

Sjuksköterskan bör observera personen under natten och dokumentera sömnen (Dogan et al. 

(2005). Sjuksköterskans egen bedömning av personens sömn är dock inte tillförlitlig. Det går 

inte att bedöma en patients sömnkvalité bara genom att observera att personen sover. För att 

få en beskrivning av personens upplevelse av sömn räcker det inte att använda sig av 

mätinstrument som observation utförd av sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör därför utreda 

vad på avdelningen som stör sömnen och fråga hur personen upplever sin sömn (Richardson, 

Crow, Coghill & Turnock, 2005; Dogan et al., 2005). Det är av stor betydelse att ta sig tid att 

fråga efter personens subjektiva upplevelse om hur sömnen har varit under natten, och att 

lyssna till svaret. Nattpersonalen kanske antar att personen sovit bra fast han/hon ligger och 

blundar. För att alla i teamet ska få ta del av hur sömnen varit bör det tydligt dokumenteras 

och rapporteras över till de andra skiften. Tröttheten kan påverka rehabiliteringen och 
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tillfrisknandet. Sjukvårdspersonalen bör ta hänsyn till varje patients individuella 

förutsättningar. 

 

Sömnen störs av symtom från sjukdomen och gav flera uppvaknanden som kunde bero på att 

personen hade tungt att andas, rosslighet eller hjärtklappning. Även i studien av Ancoli-Israel 

(2006) beskrivs det att sömnstörningar sammankopplas med symtom av sjukdomen. Edéll- 

Gustafsson, Gustavsson, och Yngman Uhlin (2003) skriver att det vid sjukdom är vanligt med 

uppvaknanden på natten som leder till trötthet på dagen.  

 

Ancoli-Israel (2006) beskriver att behandling av den primära sjukdomen förbättrar sömnen 

och ökar effekten av behandlingen för sömnsvårigheterna. Om bara behandlar 

sömnstörningen blir personen inte bättre i den primära sjukdomen. I vissa sjukdomar, som 

reumatoid artrit och depression, är det viktigt att behandla sömnstörningen, eftersom det 

förbättrar den primära sjukdomen. Sömnstörningen är vid dessa sjukdomar en del i 

sjukdomsbilden eller har betydelse för svårighetsgraden av symtomen av sjukdomen. Har 

personen sovit dåligt blir symtomen värre. Holbrook et al., (2000) menar att sjuksköterskan 

bör vara medveten om hur dålig nattsömn inverkar på humör och funktionsförmåga. Ancoli-

Israel (2006) beskriver att det är viktigt att behandla sömnstörning eftersom det kan förbättra 

tillståndet i den primära sjukdomen. Dogan et al., (2005) menar att sömnen har stor betydelse 

för läkningsprocessen. Störd sömn kan ge skadliga effekter på hälsa och tillfrisknande från 

sjukdom. Trötthet, utmattning, sämre humör, perioder av sämre uppfattningsförmåga och 

förvirring är symtom av störd sömn. Sjuksköterskan är en viktig profession som ska se till att 

de basala behoven som sömn tillgodoses.  

 

Smärta från sår gjorde det svårt att hitta en bra position i sängen som störde sömnen. Cudney, 

Butler, Weinert och Sullivan, (2002) beskriver att kvinnor med fibromyalgi upplever smärta 

från sjukdomen gör det svårt att sova utan att ta smärtstillande läkemedel. Smärtan gör att de 

inte kan hitta någon skön position i sängen och sömnlösheten leder till utmattning som är ett 

symtom i depression. I studien av Siffleett, Young, Nicoletti & Shaw (2007) menar de att 

rutiner i omvårdnaden som att ändra position i sängen och sugning av luftvägarna ger smärta 

och obehag. Det framkommer att personer med smärta inte vill uppge det för sjuksköterskan 

med anledning av att sjuksköterskan verkar upptagen. Sherwood, Adams-McNeill, Stark, 

Nieto och Thompson (2000) beskriver att sättet hur sjukvårdspersonalen uppmärksammar 

personernas smärta påverkar hur de kan hantera den. Bra omvårdnad är att snabbt få hjälp, 
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och att sjukvårdspersonalen förstår personens smärta och att de gör någonting åt den. Om 

sjuksköterskor är opersonliga, inte visar respekt och förståelse samt är otillgängliga ses det 

som mindre bra omvårdnad.  Fagerström, Eriksson & Bergbom Engberg (1998) menar att 

personen har förväntningar på omvårdnadsrelationen och det påverkar hur hon uttrycker sina 

behov och önskningar. Ökad medvetenhet hos sjuksköterskan gör att hon kan upptäcka 

personens behov av omvårdnad och lidande och gör att personen känner sig bekräftad. 

 

I den andra frågeställningen upplevde personer att konsekvensen av störd sömn var trötthet 

som gjorde det svårt att hantera sjukdom och vardag. Tröttheten blev en börda som gav 

minskad motivation, försämrat humör och sämre fysisk kapacitet. Behovet av vila ökade. 

Rollerna i familjen och de sociala relationerna förändrades. Tröttheten försämrar den psykiska 

förmågan resulterar i sämre koncentrationsförmåga, sämre minne och gjorde det svårt att 

tänka snabbt. Kategorin lära sig att leva med tröttheten innebar att det krävdes rutiner och 

plikter för att klara av vardagen och sjukdomen. Att försöka hitta en balans mellan det fysiska 

och psykiska var viktigt. Personer upplevde att stöd och information om sjukdomen och om 

hur sjukdomen påverkar sömnen skulle inge trygghet och förbättra deras sömn.  

Edéll-Gustafsson, Gustavsson och Yngman Uhlin (2003) beskriver att den kognitiva 

funktionen är viktig för det dagliga livet. Trötthet, ökad känslighet, och förändrat humör är 

konsekvenser av sömnförlust. För att hantera detta använder sig personerna av 

copingstrategier. Sjuksköterskan kan utföra interventioner för att stärka personens resurser 

och hjälpa personen att välja mer problemlösande copingstategi för att hantera stressen bättre. 

Detta förbättrar sömnkvalité och upplevelse av hälsa. Personer blir trötta av den störda 

sömnen och detta resulterar i att vilja vila på dagen.  

 

Edéll-Gustavsson och Hetta (2001) skriver att personer med smärta, palpitationer och 

andningssvårigheter sover mindre och det leder till känslomässig stress, sämre kognitiv 

förmåga, trötthet och sämre livskvalitet. I studien av Cudney, Butler, Weinert och Sullivan 

(2002) beskriver kvinnor med fibromyalgi att smärta försämrar rörligheten i kroppen och stör 

sömnen som leder till att familjen och de sociala relationerna påverkas negativt.  

 

För att personen ska kunna förstå och hantera sjukdomen krävs information om sjukdomen 

och hur sömnen kan påverkas av den. Detta ger personen en känsla av begriplighet. Som 

sjuksköterska bör man tänka på när och hur man ger information. Om personen är i 

chocktillstånd kanske de inte tar till sig informationen. Informationen kan behöva upprepas 



 24

för att personen ska förstå. Enligt Antonovsky (1991, s. 39) innebär begriplighet att man kan 

förstå och tycker att informationen är sammanhängande och strukturerad. För att hantera 

sjukdomen kan personen behöva socialt stöd. Antonovsky (1991, s. 39-40) menar att man 

behöver egna eller andras resurser för att kunna hantera situationen man ställs inför. Om inte 

anhöriga eller vänner finns kan sjuksköterskor upplysa personen om patientföreningar eller 

organisationer med samma sjukdomsbild. Personen kan uppleva meningsfullhet om det finns 

hopp och något att kämpa för. Som sjuksköterska bör man försöka hjälpa personen att finna 

hopp i sjukdomen och livet. Antonovsky, (1991, s.39-40, 43) beskriver att om personen 

engagerar sig i det som betyder något ser man det som meningsfullt. Det kan vara svårt att tro 

att man kan klara sig bra om man upplever sitt liv kaotiskt och oförutsägbart. För att kunna 

hantera situationen måste man förstå den. Är man intresserad och förstår situationen så finns 

det motivation att söka efter resurser  

 

Sjuksköterskan kan informera personen om att sömnen på sjukhus kan skilja sig mot sömnen i 

hemmiljö (Griffiths & Peerson, 2005). Sjuksköterskan kan ge råd för att hjälpa personen till 

bättre sömn. Mathews et al., (2004) menar att man bör undvika att sova på dagen, dricka kaffe 

eller te allt för sent, dricka alkohol och röka. Personer kan träna regelbundet, ha fasta sovtider 

och slappna av innan de går och lägger sig. Personen bör undvika att tänka på sömnen.  

En viktig resurs för personen är de anhöriga. De anhöriga bör inte glömmas bort av 

sjukvårdspersonalen. I en studie av Broström et al., (2003) beskriver en anhörig att de följde 

med partnern till sjukhuset och berättade om dennes sömn, men ingen tog sig tid att lyssna. 

Hon menar att det är hon som lever med mannen och borde veta eftersom det är hon som 

känner honom bäst. Hon vill inte lägga sig i utan vara till hjälp. Mathews et al., (2004) menar 

att läkaren bör fråga personen om dennes sömn vanor regelbundet för att kunna fastställa rätt 

diagnos tillsammans med medicinska eller psykiatriska tillstånd och mediciner. Det är 

betydelsefullt att få information om sömnen av anhöriga. 

 

Det är inte bara personens roll i familjen som förändras med sjukdomen. De andra 

familjemedlemmarna får ta ett större ansvar. Broström et al., (2003) menar att det inte bara är 

personer med sjukdom som lider av störd sömn, även anhörigas sömn störs. Anhöriga 

upplever ensamhet i att hantera situationen och försöker finna strategier som främjar sömnen. 

Livet förändras då båda är trötta av den störda sömnen och de orkar inte umgås med vänner, 

utföra vanliga aktiviteter och hushållsarbeten.  
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Om den sjuke hostar störs sömnen och tankar på att den sjuke ska sluta andas gör den 

anhörige orolig och rädd. Det framkommer i studien att information om partnerns sjukdom 

och om hur sömnen påverkas är bristande. Anhöriga till den hjärtsjuke upplevde trygghet när 

de fick kunskap om sjukdomen och det stärkte deras möjlighet att stödja den sjuka partnern i 

sömnsituationen. De känner sig trygga när sjukvårdspersonalen tar dem på allvar och utreder 

sömnstörningen hos partnern och att de får information om vem de ska vända sig till om det 

uppstår problem (Broström, et al., 2003). 

 

Anhöriga tittar ofta till personen men behöver även sömn själv för att orka. Oron ökar och 

motivationen minskar, och det är svårt att hantera situationen när man vårdar någon med svår 

sjukdom hemma (Hodgson, 1991). Som sjuksköterska bör man se till hela människan och 

anhöriga som lever tillsammans med den sjuke. Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på 

anhörigas information om personens sömn, men även tillfråga hur den anhöriges sömn är. Att 

se sin livskamrat bli sjuk kan medföra oro och stress som stör sömnen  

 

Metoddiskussion 
 
Vi valde att fördjupa oss i ämnet sömn vid sjukdom eftersom det intresserar oss och är något 

som alla människor behöver för att fungera. Vi ger bakgrund och beskriver syftet med studien 

i introduktionen. Resultatet svarar mot syftet och att andra studier visar samma resultat som 

vårt arbete stärker vårt resultat. Enligt Holloway och Wheeler (1996, s.255) bedöms 

forskningen på vilket sätt man nått resultatet och om syftet är bekräftat. Forskaren ska vara 

ärlig, öppen och intresserad av fenomenet som det forskas kring och inte förvrida 

verkligheten. Genom att forskaren visar sitt tillvägagångssätt och ger läsare information om 

eventuellt tidigare forskning och bakgrund ger det bekräftelse om att studien inte är förvriden.  

 

Vi började med att göra en litteratursökning för att se hur mycket forskning som berörde 

ämnet. Tiden för arbetet gjorde att sökningen begränsades med fulltext artiklar som kan ha 

gjort att annan vetenskaplig litteratur gått förlorat. Kvalitetsgranskning av artiklarna 

bedömdes genom protokoll för kvalitativa och kvantitativa studier (Willman och Stoltz, 2002, 

s. 89-90, 122-123). Det är möjligt att det finns brister i kvalitetsgranskningen eftersom den 

gjordes med vår begränsade erfarenhet.  
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För att täcka området använde vi oss av kvalitativa och kvantitativa studier. I denna studie har 

en kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard använts för att fånga personers erfarenheter av 

störd sömn vid sjukdom. Enligt Holloway och Wheeler (1996,s.255) är det svårt att 

generalisera över en hel befolkning i kvalitativa studier, men om flera olika studier kommit 

fram till liknande resultat kan det generaliseras. Vi arbetade textnära vid kondenseringen av 

textenheterna genom att regelbundet gå tillbaka till ursprungskällan � de vetenskapliga 

artiklarna � för att inte tappa sammanhanget i textenheterna. Det gör att resultatet 

överensstämmer med originalet.  

 

En svaghet i vår studie kan vara att översättningen från engelska till svenska har gjort att 

nyanser inte har fångats och förändrats. För att beskriva sammanhanget i detalj tog vi ut 

tillräckligt stora textenheter. Pålitligheten stärktes genom att vi var två som analyserade 

arbetet samt granskades av handledare och andra kursdeltagare. Citaten från deltagarna i 

studierna styrkte också pålitligheten, eftersom det återger deltagarnas upplevelser.  

Genom att ha redovisat att andra studier kommer fram till liknande resultat i diskussionen 

stärks överförbarheten. Holloway och Wheeler (1996, s.255) menar att pålitlighet innebär att 

resultaten ska vara överensstämma och vara exakta. Läsaren ska kunna följa noggrannheten i 

forskarens analys. Sammanhanget ska beskrivas i detalj och forskaren ska visa vägen fram till 

resultatet. Detta hjälper läsaren att följa hur forskaren kom fram till sina slutsatser och visar 

hur andra forskare kan göra liknande studier. Studien ska gå att repetera, även om det inte är 

möjligt att replikera den.  

 

Slutsats 

Sömnen är ett grundläggande behov för människan. Vid god sömn tar vi sömnen för given, 

men vid sömnsvårigheter upptäcker vi hur den påverkar oss både fysiskt och mentalt. Att ha 

kunskaper om sömnens betydelse inom omvårdnad är viktigt eftersom förlorad sömn har en 

negativ inverkan på hälsa och tillfrisknande vid sjukdom. Att bli inlagd på sjukhuset kan 

upplevas som förvirrande med tanke på miljön, all personal, medicintekniska hjälpmedel och 

ljud. Sjuksköterskan kan med insikt i personers upplevelser på ett professionellt sätt bemöta 

personens bristande energi för rehabilitering efter en dålig sömn och även hjälpa dem att sova 

bra. Som sjuksköterska bör man vara medveten om hur en dålig nattsömn inverkar på humör 

och funktionsförmåga. Dokumentationen av hur personen sovit är viktig, eftersom sömnen har 

stor betydelse för personens tillfrisknande. Sömnen bör ingå i vårdplaneringen och man bör ta 

hänsyn till personens egna kvällsrutiner. Sömnen ska dokumenteras efter personens subjektiva 
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upplevelser och inte efter sjuksköterskans antaganden. Vid överrapporteringen mellan skift 

och även i samverkan med andra yrkesgrupper inom vårdteamet bör det ingå att tala om hur 

personer sovit.  
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