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Abstrakt 

Vid sjukvårdsvistelse är sömnstörningar vanligt och kan ge kognitiva och 

fysiologiska effekter. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters 

upplevelse av störd sömn på vårdinrättning. Tretton vetenskapliga artiklar 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Emotionella effekter i resultatet 

beskrevs i form av ångest, frustration, trötthet och känslor av maktlöshet över att 

inte kunna påverka situationen. Resultatet visade att vårdmiljön i form av ljud, 

ljus och andra patienter påverkade sömnen negativt. Patienter upplevde känslor av 

hjälplöshet, och även kommunikationsbrist i mötet med vårdpersonalen. Det fanns 

även en känsla av att inte kunna berätta om sina sömnproblem för personalen. 

Symtom av sjukdomen påverkade sömnen och smärta var en bidragande orsak till 

störd sömn. Smärtan upplevdes värre nattetid och smärtlindringen var  

otillräcklig. Slutsatser som framkom var att personal inom hälso- och sjukvården 

bör skapa omvårdnads interventioner för att kunna förebygga god sömn.   

 

 

Nyckelord: Omvårdnad, störd sömn, vårdinrättning, upplevelse, kvalitativ 

innehållsanalys 
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Sömn är ett fenomen som är gemensamt för alla människor och i genomsnitt spenderas en 

tredjedel av livet i sovande tillstånd. Sömn är inte bara ett psykologiskt vilotillstånd utan ett 

invecklat fenomen som består av flera olika psykologiska processer som kan delas in i fyra 

stadier. I första stadiet upplevs dåsighet men hjärnaktiviteten är som i vaket tillstånd.  

Kroppen är avslappnad och ämnesomsättning, puls och blodtryck sjunker i aktivitet. I andra 

stadiet är hjärnaktiviteten långsammare och människan sover. I stadium tre är sömnen djup, 

hjärnaktiviteten visar lågfrekventa vågor med låg hastighet och musklerna kan reagera fastän 

kroppen är avslappnad. Det sker en djupare och lugnare respiration, pupillerna är stora och i 

detta stadium väcks människan inte av välkända ljud. Tillväxthormoner ökar och uppbyggnad 

av celler och vävnader sker i kroppen. I stadium fyra visar mätning av hjärnaktiviteten större 

och långsammare rörelser och kroppen rör sig mindre (Hodgson, 1991). 

 

För att uppnå god hälsa är sömn en nödvändighet och betydelsefulla faktorer för sömnkvalitet 

är den tid det tar att somna, sömnens längd, antal uppvaknanden per natt och djupsömn 

(Dogan, Ertekin & Dogan 2005). Den totala sömn tiden som behövs för en god sömn är 7-8 

timmar per natt men sömnens kvalitet kan dock påverkas av att sömnen blir fragmenterad. Det 

innebär att djupsömnen blir störd men inte nödvändigtvis leder till ett medvetet uppvaknande 

(Durmer & Dinges, 2005). Sömnstörningar definieras som ett tillstånd där en person har 

svårigheter att skapa eller behålla sin sömn under minst en månad. Sömnstörningar som varat 

sammanhängande och längre än sex månader räknas som kroniska (Espie, 2002). Störd sömn 

är ett vanligt problem som påverkar människors hälsa och livskvalitet. En ökad förekomst av 

störd sömn kan ses hos personer som är fysiskt sjuka (Sateia & Nowell, 2004). 

 

Vid sjukvårdsvistelse är sömnstörningar vanligt och ger ökad trötthet under dagen. Att 

tillbringa hela dagen i sängen kan påverka sömnen och ökar den individuella känsligheten för 

sömnproblem som är associerade med ökad ålder och kronisk sjukdom. Fysisk inaktivitet 

påverkar dygnsrytmen och sömnen. Forskning visar på att personer som blir sängliggande i 

mer än 5-7 dagar kan få sömnstörningar (Fox, Sidani & Brooks, 2010). Fysiska och kognitiva 

effekter hos personer som lider av störd sömn är trötthet, lägre tolerans för smärta, irrationella 

tankar, hallucinationer, ångest, nervositet och de drabbas i större utsträckning av olyckor. Det 

är välkänt att sömnstörningar orsakar spänningar, fördröjer sårläkning, ökar känsligheten för 

smärta och bidrar till många svårigheter i det dagliga livet hos den enskilde personen (Dogan 

et al. 2005). Forskning visar att sömnstörningar kan ge fysiologiska effekter i form av 

förhöjning av blodtryck, högre kortisolvärden, ökade inflammatoriska värden, negativ 
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påverkan på njurfunktionen och viktökning. Minskad sömn försämrar även 

glukosmetabolismen och ökar risken för diabetes oberoende av förändringar i BMI. Störd 

sömn kan i sin tur påverka energibalansen och resultera i viktökning. Då bristen på sömn 

leder till mer tid att äta och det sker en minskning av energiförbrukningen (Spiegel, Leproult 

& Van Cauter, 1999; Knutson, Spiegel, Penev & Van Cauter, 2007). Även kortvariga 

sömnbesvär har visat sig ge negativa effekter på de endokrina och kardiovaskulära systemen 

och det finns ett samband mellan sömnstörningar och utveckling av diabetes (Holbrook, 

Crowther, Lotter, Cheng & King, 2000; Sigurdson & Ayas, 2007). 

 

Alla funktioner och mekanismer kring sömn är inte kända men sömn är en viktig tid för 

återhämtning och förberedelse för nästa period av vakenhet. Personer som ligger inne på 

sjukhus och som återhämtar sig från operation eller annan sjukdom behöver den stärkande 

sömnen inte minst för att öka välbefinnandet och livskvaliteten (Tramer, Minard, Lee & 

Rebelo, 2003). Det finns en stor variation på bedömning av sömnstörning angående förekomst 

och svårighetsgrad men det finns ingen definition av normal sömn. Det finns en skillnad i hur 

personer upplever sömnstörning och hur den beskrivs. Inte heller maskinell övervakning kan 

avslöja individens subjektiva upplevelse av sömn (Holbrook et al. 2000). Den subjektiva 

uppfattningen i form av exempelvis sömndagböcker är lika viktig som den objektiva där 

mätinstrument används för forskningen. De flesta tillstånd av kronisk sömnlöshet rapporteras 

inte till hälso- och sjukvården vilket gör att den rätta kunskapen inte finns (Redeker & Stein, 

2006). 

 

Vårdpersonal bör vara medveten om att upplevelsen av sömn är olika och för att kunna hjälpa 

personer måste vårdpersonalen få kännedom om personers upplevelse av sömn. Att sova skall 

inte betraktas som en lyx utan som en av pelarna i en hälsosam livsstil (Sateia & Novell, 

2004; Sigurdson & Ayas, 2007). Sjuksköterskor har till uppgift inte bara möta personers 

basala behov vilket inkluderar behovet av sömn utan också ha kunskap om sömnproblem och 

dess effekter och vara uppmärksam på personers sömnmönster (Dogan et al. 2005). I och med 

att vården intensifieras, natt och dag blir allt mer lik, kan risken vara att vårdpersonal 

glömmer bort vikten av sömnens betydelse. Syftet med studien var att beskriva patienters 

upplevelse av störd sömn på vårdinrättning. 
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Metod 

Litteratursökning 

Sökningen utfördes i Februari-2012. Litteratursökningen av vetenskapliga artiklar är gjord i 

följande databaser: Chinal, Academic Search, Pub Med, Google Scholar, PsycInfo, Cochrane 

och sökningsresultatet redovisas i tabell 1. Detta för att ha en tydlig struktur och för att arbetet 

skall vara reproducerbart (Polit & Beck, 2008). Artiklarna är peer review, full text och för att 

avgränsa forskningsfrågeställningen användes följande sökord i olika kombinationer: sleep 

disorders, hospital, experience, qualitative, insomnia, sleep deprivation, inpatients, nursing 

och interview. Inklusionskriterier var vuxna patienter som beskrev upplevelser av störd sömn 

på sjukhus eller annan vårdinrättning. Sökning är gjord i fri text. Den Booleska sökoperatorn 

är ord som kombinerar söktermer på olika sätt och alla databaser förstår de Booleska termerna 

(Willman, Stoltz & Bathsevani, 1996). I detta arbete användes AND som denna funktion. 

Genom granskning av uttagna artiklars referenslistor valdes ytterligare vetenskapliga artiklar 

ut via Google Scholar, totalt blev det tjugofem artiklar.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning                                                                                   

Databas 

 

Sökord Träffar      Valda        

 
PUB Med Sleep disorders 60461  

 Sleep disorders And hospital 11686  

 Sleep disorders And hospital 

And experience 

 

506 

1 

 Sleep disorders And hospital 

And experience And 

gualitative 

 

 

 

15 
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Google Scholar Sleep disorders 1250000  

 Sleep disorders And hospital 733000  

 Sleep disorders And hospital 

And experience 

 

265000 

 

 

 Sleep disorders And hospital 

And experience And 

qualitative 

 

 

34100 

 

 Sleep disorders And 

insomnia 

 

92600 

 

 Sleep disorders And 

insomnia And Hospital 

 

49000 

 

 Sleep disorders And 

insomnia And hospital And  

Experience 

 

 

7390 
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Databas 

 

Sökord Träffar 
 

 

Valda 

 

Google Scholar 

 

 

Sleep disorders And 

insomnia And hospital And 

experience And qualitative 

 

                  

1740 

       

 

 Sleep disorders And 

insomnia And hospital And 

experience And qualitative 

and sleep deprivation And 

inpatient 

 

 

 

 

675 

 

 

 Sleep disorders And 

insomnia And hospital And 

experience And qualitative 

And sleep deprivation And 

inpatient And nursing 

 

 

 

 

 

441 

 

 

 

 

  6  Via sökning på titlar. 

Cinahl Sleep disorders 4550  

 Sleep disorders And hospital 206  

 Sleep disorders And hospital 

And experience 

 

23 

 

 Sleep disorders And hospital 

And experience And 

qualitative 

 

 

 

9 

 

 

2 

AMED Sleep disorders 525  

 Sleep disorders And hospital 16  

 Sleep disorders And hospital 

And experience 

 

1 

 

 Sleep disorders And hospital 

And experience And 

qualitative 

 

 

 

1 

 

 

Cochrane Sleep disorders 732  

 Sleep disorders And hospital 572  

 Sleep disturbance And 

hospital And experience 

 

25 

 

 Sleep disturbance And 

hospital And experience 

 

 

6 

 

Psyc INFO Sleep disorders 17640  

 

 

Sleep disorders And 

experience 

 

1145 

 

 Sleep disorders And 

experience And qualitative 

 

 

55 

 

 

6 

 

 

 

Kvalitetsgranskning 

I en första granskning av de tjugofem artiklarna var det tretton som svarade mot syftet (Tabell 

2). Enligt Willman et al. (1996) skall en kvalitativ studie ha hög läsförståelse och vara logiskt 

uppbyggd. Som redskap till granskningen har frågor i Bilaga H använts (Willman et al.1996). 

Kvalitén har angetts med hjälp av en skala vars kriterier anges innan granskningen påbörjats. 

Hög kvalitet råder då det finns en klart beskriven kontext, motiverat urval, välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets hänsyn och 

Forts. tabell 1. Översikt av litteratursökning 
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interaktionen mellan data och tolkning påvisas. Låg kvalitet råder då det finns bristfälliga 

formuleringar, dåliga eller otillräckliga beskrivningar och om resultatet är ologiskt, dålig 

kommunicerbarhet och replikerbarhet (Willman et al. 1996). Medelkvalitet har uppnåtts om 

något av hög kvalitets kriterier varit vaga eller otydliga. Av de tretton artiklarna som  

granskades hade ingen låg kvalitet. Analysen utfördes på dessa tretton artiklar. 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Beitz & 

Goldberg 

2005 

Kvalitativ 4 män 

12 kvinnor 

Intervjuer och dagböcker 

som översattes. 

Fenomenologisk. 

8 Teman om 

erfarenhet av smärta, 

sömnlöshet, nedsatt 

rörlighet, hjälplöshet 

och avsaknad av 

kontroll. 

Kommunikationsbrist  

från vårdpersonal. 

Hög 

Broström et al. 

2001 

Kvalitativ 13 män  

7 kvinnor 

Semi-strukturerad intervju 

frågor med fördjupade 

följdfrågor. 

Fenomenologisk. 

Sömnstörningar kan 

leda till brist på 

koncentration, 

humörpåverkan, 

behov att sova på 

dagtid och behov av 

stöd. 

Hög 

Clarke et al.  

2006 

Kvalitativ 26 män 

23 kvinnor 

Ostrukturerade 

beskrivande frågor. 

Kvalitativ intervjuteknik. 

Fenomenologisk 

Jämförelse mellan en 

grupp deprimerade 

mot en grupp icke 

deprimerade men 

medicinskt sjuka om 

deras upplevelse på 

sjukhus. Båda 

grupperna upplevde 

svårigheter att sova 

på grund av obekväm 

miljö och smärta 

relaterat till sjukdom. 

Hög 

Collier et al. 

2003 

Kvalitativ 4 män 

3 kvinnor 

Semistrukturerade intervju- 

frågor. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Subjektiva 

erfarenheter av 

sömnstörningar i akut 

psykiatrisk 

slutenvård. 

Sömnproblem kan ha 

effekt på patienters 

mentala hälsa och 

välbefinnande 

Medel 

Dreher 

1996 

Kvalitativ 16 kvinnor Bandinspelade 

strukturerade och 

ostrukturerade frågor. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Upplevelse av 

störningsmoment av 

olika stimuli i 

vårdmiljön. 

Hög 

Ersser et al. 

1999 

Kvantitativ 

& kvalitativ 

32 personer  Observerande och 

frågeformulär med fem 

öppna frågor. Kvantitativ i 

tabell och text. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Vanligaste orsaken 

till sömnstörningar 

var smärta, obekväm 

miljö och behov av 

att gå på toaletten. 

Hög 
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Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Lane & East 

2008 

Kvantitativ 

& kvalitativ 

12 män 

5 kvinnor 

Kvantitativa frågeformulär. 

3 öppna kvalitativa frågor. 

Kvantitativ i Vas tabell och 

text. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Upplevelse av 

sömnstörningar och 

dess effekter pga. 

vårdmiljön. Ljud 

upplevdes sin den 

mest störande faktorn 

samt vård-

avdelningens rutiner 

Medel 

Lee et al. 

2007 

Kvalitativ 38 män Bandinspelade semi- 

Strukturerade intervjuer, 

sov dagbok. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Upplevelse av 

dynamiska 

förändringar i sömn- 

mönster under 

sjukhusvistelse 

Hög 

McKinley et al. 

2002 

Kvalitativ 8 män 

6 kvinnor 

Intervjuer via focus-

grupper. Tematisk 

innehållsanalys. 

Brist på sömn gav 

ökad sårbarhet och 

kognitiva 

förändringar i form 

av förvirring. 

Medel 

Southwell & 

Wistow  

1995 

Kvantitativ 454 

personer 

129 ssk. 

Ett frågeformulär delades 

ut till både ssk och 

patienter. Sedan jämfördes 

svaren om upplevda 

störningar under samma 

natt. Resultat i tabell och 

text. 

Patienter fick inte 

den sömn de behövde 

på sjukhus. Olika 

störningar i 

vårdmiljön 

påverkade sömnen 

negativt. 

Medel 

Stahan & Brown 

2005 

Kvalitativ 7 män 

3 kvinnor 

Bandade intervjuer med 

breda frågor. 

Fenomenologisk. 

3 teman i form av 

fysisk, psykisk 

reaktion vårdens 

betydelse. 

Hög 

Wann-Hansson et 

al.  

2004 

Kvalitativ  12 män 

12 kvinnor 

Bandade intervjuer med 

breda frågor. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Beskriver känslan av 

imobilitet, 

kraftlöshet, vara 

isolerad och 

emotionellt påverkad. 

Hög 

Yngman et al. 

2010 

Kvalitaitv 6 män 

8 kvinnor 

Intervju med en öppen 

fråga med fördjupade 

följdfrågor. 

Fenomenologisk 

Patienters upplevelse 

av trötthet kopplat till 

dålig sömn. 

Hög 

 

 

Analysmetod 

En kvalitativ manifest innehållsanalys användes i syfte att få en ökad förståelse av patienters 

upplevelse av störd sömn på vårdinrättning. Innehållsanalys är en forskningsmetod för att 

göra upprepningsbara och giltiga slutledningar från data till sitt sammanhang med syfte att ge 

kunskap, nya insikter, en återgivning av fakta och en praktisk vägledning till handling 

(Granheim & Lundman, 2003). Metoden valdes även för att ha en tydlig struktur och för att 

kunna göra arbetet metodiskt. Den manifesta ansatsen har fokus på det faktiska innehållet, det 

som texten handlar om (Graneheim & Lundman, 2003). Artiklarna lästes noga igenom av 

båda författarna flera gånger för att erhålla en känsla av helheten. Därefter identifierades 223 

textenheter som svarade mot syftet. En textenhet kan vara ord, fraser, eller hela texter 

Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 
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(Graneheim & Lundman, 2003). Alla textenheter numrerades för att enkelt kunna härleda till 

ursprungsartikeln. De översattes därefter från engelska till svenska för att sedan kondenseras. 

Vid kondenseringen skedde en förkortning av textenheterna där överflödiga ord och meningar 

togs bort utan att förlora kärnan i texten. Sedan skedde kodning av textenheterna i form av ord 

som textenheterna sorterades under. Därefter skapades 12 kategorier av textenheterna varefter 

de minskades ner till att slutligen bli fyra kategorier som var uttömmande och ömsesidigt 

uteslutande och hade ett gemensamt innehåll. Enligt Graneheim och Lundman (2003) bör inga 

uppgifter uteslutas på grund av avsaknad av lämplig kategori. Det bör inte heller falla några 

data mellan två kategorier eller passa in i mer än en. 

 

Resultat 

Analysarbetet resulterade i 4 kategorier (tabell 3). Kategorierna redovisas nedan med brödtext 

och citat. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4)                                                                      

Kategorier___________________________________________________________________ 

Nyanserade beskrivningar av störd sömn 

En störande vårdmiljö 

Omvårdnadspersonalens handlingar 

Sjukdomens påverkan 

 

Nyanserade beskrivningar av störd sömn 

Flera studier (Clarke, Cook, Coleman & Smith, 2006; Dreher, 1996; Lee, Low & Twinn, 

2007; Southwell & Winstow, 1995) visade att patienters upplevelse av störd sömn var 

mångfacetterad. De hade svårt att koppla av, svårt att känna lugn och ro och sömnen 

upplevdes som orolig och fragmenterad.  Patienter kände rädsla för att gå till sängs, att somna, 

att inte vakna, rädsla för smärta nattetid och en rädsla för mardrömmar (Broström, Strömberg, 

Dahlström & Fridlund, 2001; Collier & Cutts, 2003; Dreher, 1996; Lee et al. 2007). Känslor 

av förvirring, sämre koncentration och att inte orka tänka beskrevs på grund av sömnbrist 

(Broström et al. 2001; Collier & Cutts, 2003; Lane & East, 2008; McKinley, Nagny, Stein-

Parbury, Bramwell & Hudson, 2002). Patienter beskrev känslor av dåligt humör, ilska och 

irritation i kontakt med andra som en effekt av den bristande sömnen (Broström et al. 2001; 

Lane & East, 2008). 
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Broström et al. (2001) och Lee et al. (2007) beskrev att patienter tyckte det var svårt att somna 

trots sänggående i vanlig tid. Det blev en ond cirkel då den störda sömnen ledde till behov av 

vila på dagen vilket i sin tur ledde till sämre sömn på natten. Det framkom att patienter hade 

behov av att kompensera den dåliga nattsömnen med att sova på dagen (Broström et al. 2001; 

Lee et al. 2007; Yngmann-Uhlin, Friedrichsen, Gustavsson, Fernström & Edéll-Gustavsson, 

2010). Kontinuerlig sömn var ovanlig, sällan upplevdes ett snabbt insomnande och en bra natt 

var sällsynt. Patienter beskrev även att sömnen var bättre hemma (Beitz & Goldberg, 2005; 

Dreher, 1996; Yngman-Uhlin et al. 2010). Nätterna beskrevs även som fruktansvärda och att 

inte få sova var det värsta. Patienter hade även svårt att skilja på dag och natt (Collier et al. 

2003; McKinley et al. 2002; Wann-Hansson, Hallberg, Klevsgård & Andersson, 2004. I 

studier av Collier et al. (2003) och Stahan och Brown (2005) fick patienter ångest och 

hallucinationer på grund av otillräcklig sömn. De beskrev patienters frustration då 

sömnrutiner saknades och det i sin tur ledde till störningar och ångest. Flera uppvaknanden 

ledde till trötthet, oro för framtiden och tankar som snurrade runt (Broström et al. 2001; 

Clarke et al. 2006; Soutwell & Winstow, 1995). 

 

I en studie av Dreher (1996) framkom patienters känslor av ensamhet. Dels kände de sig 

ensam när andra patienter somnat men även en generell ensamhet upplevdes nattetid. Det 

fanns dock patienter som uttryckte att det inte var någon idé att oroa sig trots dåliga nätter 

(Broström et al. 2001; Dreher, 1996, Lane & East, 2008; Stahan & Brown, 2005; Yngmann-

Uhlin et al. 2010).  Det fanns känslor av att vara värdelös och upplevelse av emotionell 

trötthet på grund av sömnbrist vilket gjorde att de var tvungna att anpassa sig till nya 

förutsättningar (Clarke et al. 2006; Lane & East, 2008; Wann-Hansson et al. 2004; Yngmann-

Uhlin et al. 2010). Patienter beskrev trötthet som en effekt av sömnbrist. Tröttheten beskrevs 

som en ihållande dåsighet på dagen som ledde till känslor av en utmattning och en önskan att 

få sova (Broström et al. 2001; Dreher, 1996; Lane & East, 2008; Stahan & Brown, 2005; 

Yngmann-Uhlin et al. 2010).  Broström et al. (2001) beskrev patienters känsla av att vara 

kraftlös. De kände sig håglösa och hade sämre ork att klara av mobiliseringen under dagen.  

 

“I certainly have had flashbacks and most definitely hallucinations…terrible experiences…So 

when I did come round it was just confusing. It is unexplainable. It was so deep, confusing. It 

was just so deep I couldn´t find a way out of it” (Stahan & Brown, 2005, s.165) 
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“I never slept last night, I never slept the night before and lying there all night. I don´t sleep 

at all in hospital much.” (Clarke et al. 2006, s.305) 

 

”It always seemed to be quite mad- you were in the middle of a bustle and you can´t tell the 

difference between day and night easily.” (McKinley et al. 2002, s.31) 

 

En störande vårdmiljö  

Det framkom i flera studier (Dreher, 1996; Lane & East, 2008; Southwell & Winstow, 1995) 

att vårdmiljön hade en negativ inverkan på sömnen. De vanligaste störningar nattetid var ljud 

och ljus i närmiljön. Vårdmiljön upplevdes som bullrig såväl inne på avdelningen som 

utanför. De ljud som beskrevs var toalettspolning, larmsignaler och telefonsignaler. Patienter 

upplevde att det aldrig var tyst och ljud förstärktes nattetid. Lampor ute i korridorer samt 

läslampor från andra patienter på samma sal upplevdes som störande (Broström et al. 2001; 

Collier et al. 2003; Dreher, 1996; Ersser, Wiles, Taylor, Wade, Walsh & Bentley, 1999; Lane 

& East, 2008; Lee et al. 2007; McKinley et al. 2002; Southwell & Winstow, 1995; Yngman-

Uhlin et al. 2010). Sängarna upplevdes som obekväma och madrasser beskrevs vara osköna 

på grund av att de var plastade vilket gjorde att kroppen blev fuktig (Beitz & Goldberg, 2005; 

Lee et al. 2007; Soutwell & Winstow, 1995). 

 

Enligt en studie av Southwell och Winstow (1995) upplevdes akuta händelser och akuta 

inläggningar av andra patienter som störande vårdmiljö. Toalettbesök och skötsel av andra 

patienter, ljud och larmsignaler angavs som orsak till varför andra patienter upplevdes som 

störande nattetid. Enligt Lee et al. (2007) upplevdes stökiga patienter och andra patienters gråt 

som en orsak till störd sömn. Sjukhusmiljön beskrevs som negativ, patienter hade känslor av 

att vara instängd och utsattes för plåga (Lane & East, 2008; Stathan & Brown, 2005). I 

följande studier Collier et al.(2003) och Lee et al. (2007) beskrev patienter känslor av att vara 

uppvarvad och vaken och de beskrev även känslor av maktlöshet över att inte kunna påverka 

sin situation och den vårdmiljö som de befann sig i. Enligt Broström et al. (2001) och Collier 

et al. (2003) fanns ett behov av avskildhet i vårdmiljön och personliga förberedelser inför 

sänggåendet var viktiga för sömnen. 

 

“At night if you lie awake, then you hear everything.” (Broström et al. 2001, s.524) 
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 “If you´re unlucky enough to come across patients who cry loudly, you just can´t sleep at all. 

I´m not used to it and it´s difficult for me to have a peace of mind.”(Lee et al. 2005, s.340) 

 

 

Omvårdnadspersonalens handlingar 

I flera studier (Dreher, 1996; McKinley et al. 2002 Sothwell & Winstow, 1995) framkom det 

att störd sömn orsakades av personalen. Patienter blev störda av behandlingar och 

medicinering under natten. Sjuksköterskans hand havande med infusioner och medicinsk 

utrustning upplevdes som störande på grund av ljud som ständigt återkom. Behov av mer 

sömn förhindrades av omvårdnadshandlingar i form av morgonaktiviteter som morgontoalett, 

kontroller och frukost (Clarke et al. 2006; Dreher, 1996; Lee et al. 2007).  Patienter beskrev 

att de blev väckt av personal, störningar uppfattades som onödiga och personal var mer 

högljudda på natten jämfört med dagtid. Även ljudet av personalens skor upplevdes som 

störande.  

 

Andra studier (Collier et al. 2003; Dreher, 1996: Lee et al. 2007; Southwell & Winstow, 

1995) visade att patienters väntan på hjälp av omvårdnad och sömnläkemedel var en 

bidragande orsak till störd sömn.  Patienter beskrev känslor av hjälplöshet i väntan på hjälp 

och det kunde leda till rädsla, ångest, misstroende och depression. De beskrev även 

kommunikationsbrist angående sömnläkemedel från vårdpersonalen om när de skulle tas. 

Broström et al. (2001) och Collier et al. (2003) beskrev att patienter upplevde god sömn med 

hjälp av sömnläkemedel. Två studier (Collier et al. 2003; Dreher, 1996) visade tvärt emot att 

omvårdnadshandlingar i form av att erbjuda sömnläkemedel inte gav snabb insomning och att 

det var svårt att somna om efter att ha tagit sömnläkemedel. Patienter beskrev även rädsla för 

mardrömmar på grund av sömnläkemedel. De beskrev även att tron på läkemedlets effekt var 

avgörande huruvida de fungerade.  

 

I studier av Collier et al. (2003) och Yngman-Uhlin et al. (2010) framkom det känslor av 

omänsklig behandling av vårdpersonalen, att ingen lyssnade och känslor av misstroddhet. 

Även personliga önskemål inför natten negligerades såsom något varmt att dricka. Enligt 

McKinley et al. (2002) beskrev patienter känslor av otrygghet, rädsla, ångest och sömnbrist på 

grund av för lite vårdpersonal. I studier Collier et al. (2003) och Yngman-Uhlin et al. (2010) 

framkom att patienter inte berättade om sina sömnproblem för personalen. Det fanns en 

känsla att inte kunna berätta. Patienter beskrev också att de kände behov av stödjande samtal 
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och råd för bättre sömn. Enligt Broström et al. (2001) ökade förutsättningarna för en god 

sömn om patienterna fick bra information.  

 

“Well, I reckon I got up about 4 o´clock this morning. And the thing there (an intravenous 

fluid bag) ran out so I woke up and then different ones coming in and so I didn´t get back to 

sleep.”(Dreher, 1996, s.6) 

 

”Nurses came in and out of our rooms all night long. Take your bloodpressure. Do this. Do   

that. Gosh.”(Dreher, 1996, s.6) 

 

“I got up and…I said to one of the nurses can I have a cup of tea. I usually have herbal tea 

you know to help me relax, and I was refused point blank.” (Collier et al. 2003, s.702) 

 

Sjukdomens påverkan 

Studier (Broström et al. 2001; Lane & East, 2008; Yngman-Uhlin et al. 2010) visade att 

sjukdom påverkar sömnen negativt. Patienter upplevde dålig sömn fram för allt i början av 

sjukdomstiden på grund av att sjukdomssymtom var besvärligast i början av 

sjukdomsförloppet. De beskrev tankar kring sin diagnos som en bidragande orsak till störd 

sömn vid insjuknandet. Broström et al. (2001) och Clarke et al. (2006) beskrev även känslor 

av ångest och panik när sjukdomen blev sämre. Påtvingad imobilitet och plant sängläge 

gjorde även att sömnen blev sämre. 

 

I flera studier (Broström et al. 2001: Clarke et al. 2006; Dreher, 1996; Lane & East, 2008; Lee 

et al. 2007) framkom det att hosta och slembildning var vanliga symtom som störde sömnen. 

Patienter beskrev sömnen som fragmenterad och för kort på grund av hosta. Även frekventa 

toalettbesök på grund av sjukdom upplevdes störande och gjorde att sömnen blev 

fragmenterad. I Broström et al. (2001) framkom symtom som andnöd, hjärtklappning och 

ångest på grund av rytmrubbningar vilket medförde sämre sömn. Patienter beskrev att de 

kände oro av ständiga uppvaknanden. Det beskrevs även en känsla av att medicinen 

försämrade sömnen. 

 

I en studie av Beitz och Goldberg (2005) beskrev patienter den allmänna sjukdomskänslan 

och besvärande bandage som en orsak till sämre sömn.  Drömmar och fram för allt 

mardrömmar beskrevs som en del av sjukdomsbilden vilket ledde till sämre sömn och gjorde 
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så att nätterna upplevdes som hemska (Collier et al. 2003; Dreher, 1996; Strathan & Brown, 

2005;Yngmann-Uhlin et al. 2010). Patienter beskrev att smärtan upplevdes värre nattetid 

jämfört med under dagen och blev värre på grund av väntan på smärtlindring. De försökte 

tänka bort smärtan och patienter gav även utryck för att smärtlindringen var otillräcklig. 

Smärtan gjorde även att det var svårt att hitta en skön sovställning (Beitz & Goldberg, 2005; 

Clarke et al. 2006; Ersser et al. 1999; Lane & East, 2008; Southwell & Winstow, 1995; 

Stathan & Brown, 2005). 

 

“When I went to bed, the phlegm was blocking my throat again so a had to get up and cough 

it out. I had to cough out the phlegm again before sleeping. “(Lee et al. 2005, s.340) 

 

“I´m so silly. I listen to every heartbeat and I get very stressed and I begin to think, where will 

this end.”(Broström et al. 2001, s.524) 

 

“You´re laying her trying to relax and the pain gets going, especially at night, and interferes 

with your sleep. “(Clarke et al.2006, s.305) 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av störd sömn på 

vårdinrättning.  I studien användes kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen baserades på 

13 vetenskapliga artiklar som resulterade i fyra kategorier: Nyanserade beskrivningar av störd 

sömn; En negativ vårdmiljö; Omvårdnadspersonalens handlingar och Sjukdomens påverkan. 

   

Det framkom i litteraturstudiens resultat ett behov av att sova på dagen för att kompensera den 

dåliga nattsömnen. Detta ledde till en ond cirkel eftersom sömnen på natten blev sämre. 

Liksom i vårt resultat beskriver Theadom och Cropley (2010) att sömn på dagen var den enda 

strategin för att lindra sömnighet och symtom på trötthet. En del patienter hade en positiv 

upplevelse av sömn på dagen då de kände att de orkade bättre de dagliga aktiviteterna medan 

andra undvek att sova på dagen på grund av negativa effekter på nattsömnen.   

 

Resultatet av litteraturstudien visade även att patienter kände sig ensam när andra patienter 

somnat men även en generell ensamhet upplevdes. Enligt Drageset (2004) minskar 
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ensamheten om det finns en nära kontakt med anhöriga. Vårdpersonal bör vara uppmärksam 

på patienters individuella behov och deras kontakt med anhöriga. Liu och Guo (2007) visar att 

ensamhet är en specifik riskfaktor för depressiva symtom. Ensamhet kan orsaka stress, oro 

och påverkar välbefinnandet negativt.  Rasmussen och Sandman (1997) studie visar att 

patienter på en onkologavdelning upplevde ensamhet om de hade en begränsad social kontakt 

samt avsaknad av närstående. Patienter som däremot hade mycket kontakt med närstående 

upplevde mindre ensamhet. I en studie Drageset, Kirkevold och Espehaug (2010) framkom att 

ensamhet upplevdes även av äldre personer boendes på särskilt boende. Studien visar att över 

hälften av de boende upplevde ensamhet vilket överenstämmer med vårt resultat. Enligt 

Drageset et al. (2010) är det viktigt att vårdpersonalen förmedlar känslomässig närhet och 

inger en känsla av trygghet för att minska patienters känslor av ensamhet. Det är även viktigt 

att sjuksköterskan förmedlar sociala kontakter som kan erbjudas i form av kurator, präst eller 

andra hjälporganisationer som finns att erbjuda. Viktigt är också att sjuksköterskan är en länk 

mellan patient och dennes anhöriga. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att ljud i vårdmiljön hade en betydande negativ effekt på 

sömnen. Vårdmiljön beskrevs som bullrig på grund av larmsignaler, toalettspolning samt ljud 

från personal och andra medpatienter. I likhet med vårt resultat visar en studie av Missildine 

(2008) att flera uppvaknanden berodde på ljud på sjukhus och vårdhem. På grund av ljud blev 

sömnen splittrad och upp till 5 uppvaknanden per natt uppmättes. Att upprätthålla 

dygnsrytmen skiljer sig från akutsjukvården och hemmiljön och kan ha dramatisk effekt på 

sömnen. Enligt Yoder (2012) rekommenderar WHO att ljudnivån på sjukhus på patientrum 

inte är högre än 30dB men den rapporterade ljudnivån var klart överstigande 67dB på natten. 

Mer än 42 % av patienterna uppgav ljudstörningar som påverkade sömnen och var 

associerade med en för hög ljudnivå (Yoder, 2012). 

 

Även besvärande ljus hade en negativ effekt på sömnen och i resultatet av litteraturstudien 

beskrevs ljus från korridorer samt läslampor som störande. I en studie av Richardson, Allsop, 

Coghill och Turnock (2007) gjordes jämförelser i två patientgrupper där den ena gruppen fick 

använda hörselproppar och ögonmask och en förbättring av sömnen mättes för dessa 

patienter.  Den huvudfaktor som förhindrade sömn var ljud i bägge grupperna. Ljud och ljus 

höll patienterna vakna och sänkning av ljudnivån och belysningen förbättrade sömnen. Det är 

välkänt att ljudnivån är för hög på natten och stör sömnen. Vissa ljud är speciellt höga som till 

exempel vårdpersonalens samtal, telefonen, ljud från apparater och alarm (Richardson et al. 



 

 

16 

2007). Detta stämmer väl överens med vårt resultat av litteraturstudien då dessa faktorer 

visade sig vara vanligt förekommande till störd sömn. Enligt Taylor-Ford, Catlin, LaPlante 

och Weinke (2008) kan användning av ljudabsorberande material på sjukhus vara den mest 

effektiva metoden för att minska ljudnivån på sjukhus. Enligt Yoder (2012) behöver sjukhus 

implementera interventioner som minskar ljud och ljusnivån på natten och därmed öka 

patienters sömn, vilket kan leda till ökat tillfredställande hos patienten och ett förbättrat 

hälsostatus. Det finns för lite forskning om effekten av ljus för sömnen enligt Missildine 

(2008). 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att patienter hade ett behov av avskildhet för att 

öka sömnkvaliten. Enligt Wogara (2001) behöver alla integritet för sitt fysiska, mentala, 

emotionella och spirituella välbefinnande. När en patient kommer till en vårdavdelning är det 

viktigt att deras integritet blir respekterat och skyddat. Att respektera integriteten är en 

avgörande del av en holistisk vård. Det ger värdighet och skapar förtroende (Wogara, 2001).  

En studie av Gerry (2011) visade att patienter behandlades med respekt för deras eget värde 

och utifrån deras egna värderingar. De kände sig omhändertagna, lyssnade på och de kände att 

de hade kontroll över beslut som fattades. Att personalen knackade på dörren eller om 

rullgardinen var fördragen uppskattades och förfrågan att få komma in på salen vilket gjorde 

att de kände avskildhet för ex toalettbesök, tvättning och påklädning. Det kan inte nog 

poängteras vikten att sjuksköterskan inventerar patientens individuella behov och 

dokumenterar i dennes vårdplan.  

 

Forskning av Balilie (2008) visade att enskildhet föredrogs mot delade salar med andra 

patienter. I likhet med vårt resultat visar en studie av Jolley (2005) att ingen av patienterna 

hade något val vad det gällde önskan om enkelrum. De uppgav att de ville ha eget rum för att 

få avskildhet, lugn och ro samt ökad möjlighet till god sömn. En del patienter uttryckte dock 

känslor av depression, ensamhet och kände sig isolerade i sitt enkelrum. Det är särskilt viktigt 

att sjuksköterskan går in på enkelrum och pratar med patienterna och kontrollerar hur de mår, 

inte bara vid medicindelning (Jolley, 2005). I en studie av DiFilippo (2003) är det en 

balansgång mellan att vara ett stöd eller vara inkräktande. En öppen kommunikation mellan 

personal och patient kan lyfta rättigheten till avskildhet för patienten (DiFilippo, 2003). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade på ett behov av personliga förberedelser inför sänggåendet 

och som var viktiga för sömnens kvalité. Sörlie, Torjul, Ross och Kihlgren (2004) lyfter fram 
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att det är viktigt för många patienter att sjuksköterskan kommer in på salen och på vilket sätt 

de gör det. Särskilt för äldre patienter som är rädda för att kalla på hjälp. Det är viktigt att 

sjuksköterskor skapar en känsla av säkerhet hos patienter med sitt lugn. I samma studier 

framkom att patienter utryckte tacksamhet över den information som gavs och de kände även 

att sjuksköterskorna kände till deras behov av hjälp (Sörlie et al. 2004). 

  

I vårt resultat i litteraturstudien framkom det att patienter upplevde en känsla av hjälplöshet i 

väntan på hjälp och de beskrev även kommunikationsbrist som ledde till rädsla, ångest och 

misstroende. Enligt Sahlsen, Larsson, Lindencrona och Plos (2004) är det viktigt att bekräfta 

patienten genom att stödja, stimulera och visa att man är tillgänglig. En god terapeutisk 

relation underlättas av att sjuksköterskan utstrålar trygghet, empati, är professionell och har 

självkännedom. För att inge förtroende är det viktigt att vara uppriktig, ärlig och en öppen 

inställning för patientens förtroenden. För att få en inblick i patientens upplevelse är det 

viktigt att sjuksköterskan är känslig och öppen genom att uppmuntra patienten att utrycka sig 

verbalt om dess tankar, känslor och rädslor (Sahlsen et al. 2004). 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom även känslor av omänsklig behandling, att ingen 

lyssnade och personliga önskemål inför natten negligerades. Det framkom även att patienter 

inte berättade om sina sömnproblem för personalen. Söderberg, Lundman och Norberg (1999) 

beskriver att en persons integritet hotas när de inte betraktas som trovärdig av sin omgivning. 

Detta kränker en persons värdighet. Att kränka den sjuke innebär att beröva honom eller 

henne en möjlighet att vara en hel människa. Paulson, Norberg och Danielsson (2002) betonar 

vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen lyssnar uppmärksamt på varje patients berättelse 

så att de kanske kan förstå upplevelsen trots fåordig beskrivning. Enligt Tay, Hegney och 

DNurs (2011) studie är det viktigt att sjuksköterskan i konversationen med patienten är aktiv 

och lyssnar på deras tankar och frågor.  

 

I resultatet framkom det i många studier att smärta var ett stort problem och gav negativ effekt 

på sömnen. Smärtan upplevdes värre på natten och patienter gav även utryck för att 

smärtlindringen var otillräcklig. En studie av Wilson (2007) om postoperativ smärta visade att 

intensiteten av smärtan var större än väntat och smärtan var ett symtom som ständigt var 

närvarande eller kom vid vissa aktiviteter. Enligt Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh och 

Gunningsberg (2011) spelar sjuksköterskan en nyckelroll i smärtlindringen. Tonvikten ligger 

på att göra smärtan synlig, att peka på behovet av bedömning och dokumentation av 
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smärtintensiteten. Om patientens smärta bedöms regelbundet kommer de att uppleva att 

smärtan uppmärksammas och blir därmed bättre smärtlindrad (Wadensten et al. 2011). 

 

Wadensten et al. (2011) menar också att smärtbehandling är en indikator på kvalitén i vården. 

Deras forskning visar att patienter fortfarande lider av smärta och smärtlindring används inte i 

den omfattning det borde göras. Arbetet med att förbättra smärtbehandlingen måste ske 

genom samarbete över yrkesgrupper. Detta ger stöd för vårt resultat som visar på otillräcklig 

smärtlindring. Idvall, Bergqvist, Silverhjelm och Unosson (2008) studie visar att kortsiktig 

planering, bristen på systematisk uppföljning och begränsade behandlingsstrategier kan vara 

orsak att patienter alltid är medvetna om smärtan. Det framkom även i deras studie att på 

grund av sjuksköterskans många uppgifter blev väntan på smärtlindring för lång vilket i sin 

tur ledde till att patienter blev tveksam till att besvära sjuksköterskan för att få smärtlindring. 

Enligt Idvall et al. (2008) är det inte kunskapen som saknas utan en effektiv 

genomförandeprocess. Trots kvalitetsförbättringsarbete rapporterar patienter många episoder 

som skulle kunna undvikas med de grundläggande kunskaper som finns. Det framkom i en 

studie av Hawker (2009) att patienter som fick opioid smärtlindring upplevde både reducerad 

smärta och en förbättrad sömn. Antalet uppvaknande med smärta minskade och sömntiden 

ökade.  

 

Metoddiskussion 

I den här studien användes en kvalitativ metod med manifest ansats. Fördelen med denna 

metod är att resultatet ger en ökad kunskap och förståelse för personers upplevelse av ett visst 

fenomen (Graneheim & Lundman, 2004). Litteratursökningen utfördes på ett systematiskt 

tillvägagångssätt vilket ökade tillförlitligheten i enlighet med Holloway och Wheeler (2002).  

Sökningen är utförd i alla relevanta databaser och enligt Willman et al. (2006) ökar det 

förutsättningarna för studien. Tillräckligt många kvalitativa studier hittades dock inte för att få 

ett trovärdigt resultat varför en del kvantitativa artiklar togs med i resultatet.  I 

litteraturstudien har endast artiklar på engelska valts ut, som sedan översatts till svenska. 

Detta kan ha medfört att information gått förlorad och viss feltolkning skett trots noggrann 

översättning. En viss tolkning görs vid översättning och kan leda till feltolkning av 

upplevelsen enligt Downe-Wamboldt (1992). Textenheterna har kontrollerats mot 

originaltexten av båda författarna för att se att innehållet inte blivit tolkat. Trovärdigheten har 

även att göra med hur väl kategorierna täcker data, det vill säga att inga relevanta data 

oavsiktligt eller avsiktligt uteslutits (Graneheim & Lundman, 2004). En del textenheter var 
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svåra att kategorisera på grund av att de inte riktigt passade in men har dock inte uteslutits 

från resultatet. Enligt Polit och Beck (2008) skall en studie bjuda på äkthet. Vår studie 

inbjuder läsaren till att läsa om äkta upplevelser av störd sömn på vårdinrättning. Genom att 

tänka på sanningsvärdet och visa trovärdighet har denna studie giltighet i det praktiska arbetet 

i enlighet med Holloway och Wheeler (2009). Överförbarheten underlättas om det görs en 

tydlig beskrivning av kontexten och att det finns ett välbeskrivet syfte, urval och analys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Genom ett strukturerat och metodiskt arbete anser vi att 

studien är reproducerbar. Vår litteratursökning visade att det finns utrymme för mer kvalitativ 

forskning i området i framtiden. 

 

Slutsatser 

För att patienter skall få en god sömn på vårdinrättning är en viktig omvårdnadsåtgärd att 

redan vid ankomstsamtalet fånga upp eventuella sömnproblem och individuella rutiner vid 

sänggåendet. Det är även viktigt att nattsjuksköterskan tar sig tid att samtala med patienter 

från kvällen och sondera individuella behov inför natten. I vårdmiljön kan mycket ändras för 

att förbättra sömnen för patienterna. Inte minst vårdpersonalens rutiner bör ses över för att 

patienters sömn skall bli tillräckligt lång och inte fragmenterad. Som sjuksköterska är det 

viktigt att skydda patienters integritet och behov av avskildhet. Det är synnerligen viktigt att 

patienten blir respekterad och att det finns en god kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska. Patienters upplevelse av smärta bör prioriteras och otillräcklig smärtlindring 

bör åtgärdas omgående. I framtiden är våran förhoppning att det finns en mer individuell vård 

som passar varje enskild patient bättre än vad denna studie visat på. 
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