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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Sömn är viktigt för upplevelsen av hälsa och har stor betydelse för patienters 
återhämtning. Sjuksköterskor beskriver sömnen som läkande och välgörande för patienter. 
Sömnförbättrande åtgärder vidtas i olika utsträckningar och kan exempelvis omfatta 
dämpning av ljud och ljus, tidsanpassning av vårdinsatser och tydligare information om 
planerad vård. Problem: Sömnbesvär är vanligt förekommande hos patienter på sjukhus. 
Sömnen är viktig för patienters återhämtning och för att sjuksköterskor ska kunna minska 
sömnbesvären är det viktigt att identifiera vad som orsakar sömnbesvär. Syfte: Syftet är att 
skapa en översikt av vad patienter beskriver påverkar deras sömn på sjukhus. Metod: 
Allmän litteraturöversikt med åtta kvantitativa studier, två kvalitativa studier och en studie 
med mixad metod. Resultat: Flera återkommande orsaker till störd sömn på sjukhus 
framkom. I miljörelaterade aspekter uppgavs bland annat att ljud och ljus störde patienters 
sömn. I vårdrelaterade aspekter framkom att bland annat omvårdnad och medicinering 
nattetid samt brist på kontroll och inflytande påverkade sömnen negativt. I patientrelaterade 
aspekter erfor patienter att smärta och oro försvårade sömnen på sjukhus. Slutsats: Det 
finns olika orsaker till att sömn påverkas hos patienter som är på sjukhus. Vanligt 
förekommande orsaker till störd sömn på sjukhus var bland annat smärta, ljud, vård nattetid 
samt oro. 

Nyckelord: kvalitativ, patient, sömnsvårigheter, vårdavdelning 



   

 

   

 

ABSTRACT  

Background: Sleep is important for the experience of health and is of great importance for 
patients’ recovery. Nurses view sleep as healing and beneficial for patients. Sleep enhancing 
measures are used in varying degrees and can for example include attenuation of noise and 
light, timing of care and clarifying information. Problem: Sleep disorders are frequent 
among patients in hospitals. Sleep is important for patients’ recovery and in order for nurses 
to reduce sleep discomfort, it is important to identify what causes sleep discomfort. Aim: The 
aim is to create an overview of what patients describes influence their sleep in hospitals. 
Method: General literature overview with eight quantitative studies, two qualitative studies 
and one mixed-method study. Findings: Several recurring causes of disturbed sleep in 
hospitals appeared. The patients described different conditions related to the environment, 
such as noise and light that disturbed their sleep. Care-related conditions affecting the sleep 
were for example nursing and medication at night, as well as patients’ experiences of lack of 
control and influence. In patient-related conditions the patients experienced that pain and 
anxiety complicated their sleep. Conclusion: There are different causes for sleep in patients 
in hospitals. Common causes of disturbed sleep in hospitals include pain, noise, caring 
during night and anxiety. 

Keywords: patient, qualitative, sleep difficulties, ward
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1 INLEDNING  

Känslan av att vakna upp efter en natt med sammanhängande sömn och känna sig 
fullständigt utvilad kan ge välbefinnande. Till skillnad från detta välbefinnande kan 
nästkommande dag efter en natt med orolig och otillräcklig sömn bli lång och mödosam. 
Sömn är viktigt för människan, speciellt för sjuka och återhämtande patienter. Vid utebliven 
sömn försämras flertalet funktioner där människan bland annat kan få sämre 
koncentrationsförmåga, lätt bli på dåligt humör och känna sig orkeslös. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning på vårdavdelningar upplevdes att patienter ofta svarade att 
de inte sovit gott vid frågan hur natten varit och att de ofta var trötta och inaktiva på dagarna. 
Flera sovstunder per dag var inte ovanligt och vissa patienter slumrade av och till under 
större delen av dagen.  Provtagningar skedde rutinmässigt tidigt på morgonen av 
nattpersonal vilket båda författarna reagerade på och ställde sig undrande över. Läkemedel 
gavs tidigt på morgonen och sent på kvällen vilket även det påverkade möjligheten till 
sammanhängande sömn. Sjuksköterskor uppfattades inte diskutera orsaker till patienters 
sömnstörningar eller åtgärder för dessa. Det framkom inte heller om det fanns rutiner kring 
hur sömn kunde bedömas och främjas på vårdavdelningarna. Varför sov många patienter 
dåligt och hur skulle problemet kunna hanteras? Tankar på sömn hos patienter på sjukhus 
sattes igång hos oss, om vikten av sömn hos patienter och vad som påverkar 
förutsättningarna för god sömn. Detta är även ett intresseområde från Mälardalens 
Högskolas forskargrupp Care, Recovery & Health som har uttryckt önskemål om forskning 
kring vårdhandlingar och vårdaktiviteter som främjar vila och återhämtning.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden innehåller ett avsnitt med fakta angående sömn och sömnstadier, följt av 
tidigare forskning om sömnens betydelse för hälsa ur sjuksköterskors perspektiv, 
sjuksköterskors inställning till sömn, sömnfrämjande åtgärder på sjukhus samt 
sjuksköterskans ansvar. Bakgrunden avslutas med examensarbetets teoretiska perspektiv och 
problemformulering.  
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2.1 Sömn och sömnstadier 

Sömn innebär den djupaste formen av vila och kan definieras som ett tillstånd av 
medvetslöshet som det genom lämpliga stimuli går att väckas ur. Sömn är en immobilisering 
av muskelsystemet som inte är viljestyrd. Sömnbehovet kan variera hos vuxna men uppgår i 
genomsnitt till 7-8 timmar per natt. Äldre har ofta sämre nattsömn på grund av 
åldersförändringar och kan kompensera detta genom att sova dagtid eftersom de har samma 
sömnbehov som yngre. God sömn innebär kort insomningstid och en upplevelse av 
sammanhängande sömn, att sova djupt och vakna utvilad. Motsatsen till god sömn, dålig 
sömn, kan definieras som lång insomningstid, att vakna långt innan det är dags att gå upp 
och/eller flera uppvaknanden under natten. För att sova gott för människor överlag, utförs 
individuella sömnrutiner, som exempelvis kan omfatta personlig hygien, läsning, varm dryck 
och kvällspromenader. Genom att utföra dessa rutiner nås en känsla av trygghet och 
välbehag vilket främjar god sömn (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). 

Med hjälp av elektroencefalografi kan hjärnans aktivitet under sömnen mätas. Det finns fem 
olika sömnstadier. De första fyra stadierna är så kallade NREM (non-rapid eye movements). I 
det första av NREM-stadierna sker en övergång mellan vaket tillstånd och sömn samt vid det 
andra stadiet påbörjas den faktiska sömnen. Vid stadium tre och fyra är personen i så kallad 
djup sömn och kroppen är avslappnad. Det femte stadiet är REM (rapid-eye movements) där 
personens hjärnaktivitet är högre. Under en natt sker normalt fyra till sex cyklar av dessa fem 
stadier där stadie tre och fyra utgör ungefär en tredjedel av natten. Djupsömnen är viktig för 
kroppen eftersom anabola (uppbyggande) processer sker då (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 
2006).  

2.2 Sömnens betydelse för hälsa 

En tredjedel av människans liv består av sömn (Salzmann-Erikson, Lagerqvist & Pousette, 
2015). Under sömnen sker återhämtning av hjärnan, minskning av andningsfrekvens samt 
hjärtfrekvens och blodtryck, avslappning av musklerna, aktivering av immunsystemet och 
minskning av stresshormoner. Sömnen behövs för överlevnad och välbefinnande och brist på 
sömn kan försämra patienters återhämtning från sjukdom (Ye & Keane, 2013; Fillary et al., 
2015). Behovet av sömn ökar vid stora påfrestningar som stress och/eller sjukdom. Vid 
sjukdom/kroppsskada bidrar sömn till att vända katabola (nedbrytande) processer till 
anabola processer (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). 

Sömnbrist är skadligt för den fysiska liksom den psykiska hälsan där förmågan att somna och 
att sova utan avbrott kan ses som ett mått på hälsa (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). 
Exempel på konsekvenser av sömnbrist är försämrad livskvalitet, försämrad reaktionstid, 
koncentrationssvårigheter, depression, försämrat immunsystem, försämrad sårläkning och 
förlängd sjukdomsprocess (Salzmann-Erikson et al., 2015, McIntosh & Macmillan, 2009a). 
Det verkar även finnas kopplingar mellan sömnbrist och insulinresistens vilket är en 
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riskfaktor för diabetes typ 2 (Pilkington, 2013). Hos äldre patienter ökar otillräcklig sömn 
risken för konfusion vilket är ett allvarligt tillstånd som förlänger vårdtiden och ökar 
mortaliteten (Radtke, Obermann & Teymer, 2014). 

Sömnrubbningar uppkommer ofta när behovet av sömn är särskilt stort. Dessa tillfällen kan 
till exempel vara stress korrelerat till sitt arbete, graviditet, förändringar i familjesituationen 
och äldre människor som sover oroligt under natten. Oro och stress ger ett ökat påslag av 
sympatiska nervsystemet vilket försvårar insomning och orsakar sömnbrist. Sömnbristen i 
sig ökar stresshormoner varför detta blir en ond cirkel (Pilkington, 2013). Inneliggande 
patienter på sjukhus mår i många fall dåligt över sin sömnbrist. Detta kan ge upphov till 
nedsatt förmåga att vårda sig själv och försämring av koncentrationsförmågan (Halvorsen 
Bastøe & Frantsen, 2006). 

2.3 Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters inställning till sömn 

Sjuksköterskor hyser en positiv syn på sömn och ser det som läkande och välgörande för 
patienter (McIntosh & Macmillan, 2009b). Sjuksköterskor erfar att patienter som sovit dåligt 
är mer irritabla och förvirrade än patienter som sovit gott. Patienter med sömnbrist uppfattas 
även hysa försämrad läkning och mer smärta (Radtke et al., 2014). Det finns dock 
omfattande skillnader gällande i vilken utsträckning sjuksköterskor främjar sömn för 
patienter i sin yrkesutövning, där vissa arbetar aktivt och medvetet och andra beskriver att 
det är något de sällan reflekterar över (McIntosh & Macmillan, 2009b). Sömn beskrivs av 
sjuksköterskor som en icke prioriterad fråga i sjukhusmiljön. De uppger en önskan att främja 
patienters sömn på sjukhus men att det saknas tid till detta (Gellerstedt, Medin, Kumlin & 
Rydell Karlsson, 2015). Vidare anser de att sjukhusmiljön samt arbetssätt och rutiner inte är 
flexibla och inte utgår från eller gynnar patienters behov. De anser även att det saknas 
verktyg för bedömning och uppföljning av patienters sömn under sin sjukhusvistelse och 
även utbildning i bedömning av patienters sömn. Detta leder till frustration, maktlöshet och 
hopplöshet. (Gellerstedt et al, 2015; Ye & Keane, 2013). Bristen på standardiserade 
mätinstrument för att bedöma patienters sömn kan försvåra sjuksköterskors arbete med att 
främja en god sömn (Hoey, Fulbrook & Douglas, 2014). Vidare uttrycker sjuksköterskor ett 
behov av att det på ledningsnivå utarbetas strategier för främjande av patienters sömn och 
att detta förankras i hela organisationen (McIntosh & Macmillan, 2009b; Ye & Keane, 2013).  

Sjuksköterskestudenter besitter kunskap om sömnen främst från egna samt kliniska 
erfarenheter. De erfar att sömnstörningar främst orsakas av ljud, miljörelaterade orsaker, 
avdelningsrutiner samt patienters oro. De saknar vetenskaplig kunskap om sömnfysiologi 
och anser att utbildningen inte ger dem tillräckligt med kunskap inom detta område. Detta 
visar ett behov av ett strukturerat lärande i sjuksköterskeutbildningen avseende sömn och 
dess främjande egenskaper (McIntosh & Macmillan, 2009a). Hos sjuksköterskor ses 
bristande kunskap om sömnens betydelse som ett hinder för sömnfrämjande arbete då det 
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försvårar kommunikationen kring sömn både med patienter och inom arbetslaget. Det 
minskar även motivationen att vidta åtgärder när inneliggande patienter uppger 
sömnsvårigheter (Ye & Keane, 2013). 

2.4 Sjuksköterskors uppfattning om sömnfrämjande åtgärder på 
sjukhus 

Ljus- och ljuddämpning nattetid erfars av sjuksköterskor som en viktig åtgärd för att främja 
sömnen hos inneliggande patienter (Fillary et al., 2015; Salzmann-Erikson et al., 2015; Ye & 
Keane, 2013). Ljusdämpning kan bland annat ske genom att släcka lampor, dra för 
persienner/gardiner samt användning av ficklampor istället för takbelysning vid vård 
nattetid (Salzmann-Erikson et al., 2015). Ljuddämpning kan bland annat ske genom 
utbildningar på arbetsplatsen i form av röstdämpning och andra beteendeförändringar, som 
att exempelvis införa tysta stunder, elektroniska påminnelser om att sänka ljudvolymen som 
visar olika färger beroende på ljudvolym och genom förändringar i den fysiska sjukhusmiljön 
som att sätta upp ljuddämpande takplattor och bygga enkelsalar med patientegna badrum. 
En annan åtgärd är att låta patienter använda sig av öronproppar och ögonmasker (Fillary et 
al., 2015). Ändrade rutiner i form av bestämda tider på dygnet när det ska vara tyst på 
avdelningen är andra förslag för att främja sömn (Fillary et al., 2015; Ye & Keane, 2013). 
Obekanta miljöer och oro framkommer som orsak till störd sömn, dock beskrivs inga 
åtgärder angående detta (Radtke et al., 2014). 

En annan åtgärd som framkommer är att minska antalet undersökningar på natten (Radtke 
et al., 2014; Salzmann-Erikson et al., 2015). Där märks en skillnad utifrån erfarenhet hos 
sjuksköterskor där de med längre erfarenhet av akutsjukvård i större utsträckning anpassar 
tidpunkt för undersökningar och medicinering för att främja god sömn (Radtke et al., 2014). 

God kommunikation mellan vårdpersonal och patienter ses av sjuksköterskor som viktig för 
patienters sömn. Det innefattar både att informera patienter om vilken vård som kommer att 
utföras under arbetspasset och att patienter ska kunna uttrycka sina tankar och funderingar 
(Ye & Keane, 2013; Salzmann-Erikson et al., 2015; Gellerstedt et al., 2015). Detta upplevs av 
sjuksköterskor möjliggöra trygghet och ökad känsla av kontroll hos patienter vilket anses 
påverkar sömnen positivt (Gellerstedt et al., 2015). Sjuksköterskor anser även att det är 
viktigt att ha en kommunikation där patienter tillfrågas om vad som kan hjälpa just henne 
eller honom att förbättra sömnen då det är individuellt (Ye & Keane, 2013).  

Erbjudande av sömnmedicinering och att se till att patienter får adekvat smärtlindring inför 
och under natten uppges som viktigt (Salzmann-Erikson et al., 2015). Synen på 
sömnmedicinering är dock inte odelat positiv då sjuksköterskor upplever att det är något de 
tar till på grund av att tiden inte räcker till för omvårdnadsbaserade sömnfrämjande 
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åtgärder. Upplevelsen av att inte ha tillräckligt med tid för god omvårdnad gällande sömnen 
leder till besvikelse hos dem (Gellerstedt et al., 2015). 

Den obekanta miljön på sjukhuset erfar sjuksköterskor bidrar till att patienter blir oroliga 
och därmed får störd sömn (Radtke et al., 2014). Patienter som uppgav mycket oro sov sämre 
än patienter med mindre oro. I sjuksköterskors sömnfrämjande arbete bör det därför ingå att 
försöka minska patienters stress och oro (Pilkington, 2013). En åtgärd för att öka patienters 
psykiska välbefinnande är att ha vårdande samtal där sjuksköterskor signalerar tillgänglighet 
genom att sätta sig ned hos patienter. Sjuksköterskor erfar att dessa samtal är särskilt viktiga 
nattetid då patienter ofta upplever mer oro då (Salzmann-Erikson et al., 2015). En åtgärd för 
att främja sömnen hos oroliga patienter är att ha tillsyn varje timme då dessa patienter har 
ett behov av att inte känna sig bortglömda. Sjuksköterskor behöver fullfölja löften som 
exempelvis att återvända till patienter inom utsatt tid (Radtke et al., 2014). 

I en litteraturstudie där interventionsstudier för att förbättra sömn på bland annat sjukhus 
utvärderades framkom att det finns liten evidens för vilka åtgärder som ger goda resultat och 
att det därför krävs mer forskning kring detta (Hellström, Fagerström & Willman, 2011). 

2.5 Sjuksköterskans ansvar 

Hälso- och sjukvårdslagen, en lag som täcker in olika yrkesgrupper verksamma på sjukhus, 
påtalar att “Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.” (SFS 2017:30, kap 3, 
2§). I enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) ska patientens självbestämmande och 
integritet respekteras. Vården ska i så hög utsträckning som möjligt ske i samråd med 
patienten och utformas på sådant sätt att han eller hon utifrån sina förutsättningar och 
önskemål får möjlighet att utföra viss vård själv. Vidare nämner Patientlagen (SFS 2014:821) 
att patienten har rätt till information gällande bland annat sitt hälsotillstånd, 
behandlingsalternativ och planerade tidpunkter för vårdåtgärder. Sjuksköterskans ansvar 
specificeras i ICN:s etiska kod där fyra huvudsakliga ansvarsområden listas: att främja hälsa, 
att återställa hälsa, att förebygga ohälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver i kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska att omvårdnaden är den specifika kompetensen. Sjuksköterskan 
ska utgå från ett helhetsperspektiv av patientens situation där bland annat patientens sömn 
och vila är inkluderade. Sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat vilket innebär att utgå från 
metoder som enligt forskning och beprövad erfarenhet har god effekt.  

Utifrån ovan nämnda styrdokument ingår det i sjuksköterskans ansvar att arbeta 
hälsofrämjande. I relation till patientens sömn innefattar det bland annat att minska smärta, 
ångest och otrygghet för att öka patientens välbefinnande. Omvårdnaden kan även innefatta 
att hjälpa till med personlig hygien inför sänggåendet, hjälpa patienten hitta bekväma 
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viloställningar och planera in eventuella lägesändringar om patienten inte själv kan vända sig 
(Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 
Patienters sömn på sjukhus kan påverkas av möjligheten att fortsätta utföra de individuella 
sömnrutiner som eventuellt görs i hemmet. När patienter inte själva kan utföra dessa rutiner 
är det viktigt att vårdpersonal uppmärksammar dessa och stödjer dem i utförandet. Som 
teoretiskt perspektiv till detta examensarbete valdes därav Dorothea Orems (2001) teori om 
egenvårdsbalans som bland annat innefattar behovet av balans mellan vila och aktivitet. 
Detta ansågs vara ett lämpligt val då flertalet styrdokument för sjuksköterskor anger att 
patienters egna resurser skall tas tillvara.  

2.6.1 Egenvårdsbalans 

Orems (2001) teori om egenvårdsbalans delas in i tre delteorier: teorin om egenvård, teorin 
om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. I delteorin om egenvård definieras 
begreppet som inlärda aktiviteter som människan utför för att upprätthålla liv, hälsa och 
välbefinnande. De kan även utföras av närstående om individen själv inte klarar av detta. Alla 
människor innehar potential att tillgodose egna och de närståendes egenvårdsbehov men 
förmågan kan svikta på grund av exempelvis ålder, personlig mognad, livsstil, sociala 
faktorer och miljö. Det finns åtta universella egenvårdsbehov vilka är adekvat syreintag, 
adekvat intag av vätska, adekvat intag av föda, omvårdnad gällande elimination och 
exkrementer, balans mellan vila och aktivitet, balans mellan ensamhet och social interaktion, 
att förebygga det som riskerar mänskligt liv, funktion och välbefinnande och att befrämja 
mänsklig funktion och utveckling inom en social gemenskap utifrån individens potential. Alla 
människor hyser dessa behov men de kan tillgodoses på olika sätt utifrån erfarenheter och 
möjligheter. Utöver de universella behoven tillkommer behov relaterade till stress, sjukdom 
och ohälsa samt utvecklingsbehov vilka är aktuella under uppväxten och i livsomvälvande 
situationer som att bli förälder eller förlora en närstående. 

I nästa delteori beskrivs hur egenvårdsbrist uppstår när personer eller deras närstående inte 
klarar av att tillgodose sina egenvårdsbehov. Detta kan ske vid exempelvis sjukdom dels då 
den generella förmågan att uppfylla de universella behoven minskar och dels då behoven kan 
förändras, till exempel kan behovet av vätska öka stort vid en brännskada vilket försvårar 
tillräckligt intag. Som sjuksköterska är det viktigt att inte enbart fokusera på patienters 
ouppfyllda egenvårdsbehov utan även uppmärksamma bakomliggande orsaker till att 
egenvårdsbristen uppstått.  

I den tredje och sista delteorin beskrivs omvårdnadssystem där fokus är sjuksköterskors 
vårdande utifrån patienters egenvårdsbehov och egenvårdsbrister. Genom teoretiskt 
kunnande och praktisk erfarenhet ska sjuksköterskor systematiskt kunna identifiera brister i 
egenvården och i samråd med patienter och närstående upprätta en omvårdnadsplan. 
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Identifierade brister kan åtgärdas genom tre omvårdnadssystem: det fullständigt 
kompenserade systemet där patienters egenvårdskapacitet saknas helt, det delvis 
kompenserande systemet där patienter har viss förmåga till egenvård men behöver hjälp av 
sjuksköterskor samt det stödjande systemet där patienter själva kan utföra egenvård med 
instruktioner eller uppmuntran från sjuksköterskor (Orem, 2001). 

2.7 Problemformulering 
Sömn är av stor vikt för optimal läkning och återhämtning hos en sjuk människa. Tidigare 
forskning visar att behov av sömn inte tycks vara ett prioriterat område för sjuksköterskor 
verksamma på sjukhus trots att de upplever det som mycket viktigt för patienter. Då sömn är 
en viktig aspekt av hälsa och sjuksköterskans syfte med omvårdnaden är att främja hälsa är 
arbete med sömn även en del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar. I detta ingår att 
identifiera patienters egenvårdsbrister relaterat till balans mellan vila och aktivitet och 
antingen åtgärda dessa eller stärka patienters kapacitet att själv göra det. Hinder för god 
sömn på sjukhus kan enligt sjuksköterskor vara bristande flexibilitet i sjukhusmiljön och dess 
rutiner, att sjuksköterskor inte har tid med sömnfrämjande åtgärder och att det saknas 
standardiserade verktyg att bedöma och främja patienters sömn. Tidigare forskning beskriver 
en kunskapslucka om sömn hos sjuksköterskor vilket kan bidra till bristande kommunikation 
gällande patienters sömn men även minskad motivation att arbeta sömnfrämjande. Detta 
examensarbete syftar till att skapa en överblick över vad som enligt patienter påverkar deras 
sömn på sjukhus. Genom detta kan förutsättningar att på ett evidensbaserat och strukturerat 
sätt arbeta med att förbättra patienters sömn öka. 

3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt av vad patienter beskriver påverkar deras sömn på sjukhus.  

4 METOD 

Då examensarbetet syftar till att skapa en överblick har litteraturöversikt enligt Friberg 
(2012) valts som metod. Litteraturöversikter innebär en genomgång av empiriska studier 
inom forskningsområdet där både kvalitativa och kvantitativa studier analyseras.  Allmän 
litteraturöversikt valdes för detta examensarbete eftersom metoden kan, enligt Friberg 
(2012), användas med avsikt att generera en överblick eller en beskrivning över ett visst 
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område men även för att få fram ett underlag för granskning av ett visst område. Detta 
bedömdes lämpligt eftersom tidigare forskning påvisar att det finns en kunskapslucka 
angående patienters sömn på sjukhus och en litteraturöversikt kan bidra med kunskap om 
viktiga aspekter som kan påverka patienters sömn på sjukhus, ett forskningsområde som 
genom initiala sökningar framstod som begränsat. Litteraturöversikt lämpar sig även för 
examensarbeten på kandidatnivå (Friberg, 2012).  

4.1 Urval och datainsamling 

Efter att intresseområde valts görs en inledande litteratursökning. Utifrån denna sökning 
antas ett så kallat helikopterperspektiv som innebär att genom ett kritiskt förhållningssätt 
erhålla en överblick av studiernas art. Här framkommer hur forskningsunderlaget ser ut. 
Resultatet visar om området är väl beforskat eller mindre, vilket i sig är en betydelsefull 
upptäckt. Här framkommer om det finns en överrepresentation av kvantitativa eller 
kvalitativa studier samt vilka perspektiv som belyses (Friberg, 2012). Samtliga titlar i 
sökträffarna lästes. Därefter lästes de sammanfattningar som framstod som relevanta utifrån 
examensarbetets syfte. När sammanfattningarna lästes påträffades en övervägande del 
kvantitativa studier framför kvalitativa studier. 

För att få fram de studier som ska ingå i litteraturöversikten görs avgränsningar i form av väl 
motiverade inklusionskriterier och exklusionskriterier. Kriterierna ska redovisas på ett 
överskådligt sätt för att urvalet ska vara tydligt för läsaren (Friberg, 2012).  För att underlätta 
urvalet av studier gjordes olika avgränsningar i form av inklusionskriterier och 
exklusionskriterier. Inklusionskriterier var studier som berörde inneliggande patienters 
sömn på sjukhus ur ett patientperspektiv och som publicerades mellan åren 2008-2018 för 
att få med aktuell forskning. Dock inkluderades en kvalitativ studie från 2007 genom 
sekundärsökning då den ansågs bidra till studien när få kvalitativa studier framkom i 
litteratursökningen. Exklusionskriterier var medicinska studier då dessa inte är 
sjuksköterskors främsta ansvarsområde, studier med annat språk än svenska och engelska 
och studier som inte omfattade allmänsjuksköterskors område, exempelvis intensivvård, 
pediatrisk vård samt psykiatrisk vård. Pilotstudier ska inte ingå i litteraturstudier då dessa 
inte bidrar med tillräckligt starkt evidensvärde (Segesten, 2012). Studier som är 
litteraturstudier bör inte ingå i en litteraturstudies resultat. Detta då de anses vara 
sekundärkällor där en tolkning av resultatet gjorts i den primära källan. Däremot kan det 
med fördel göra en så kallad manuell sökning utifrån tidigare litteraturstudiers referenslistor 
för att hitta primärkällor (Axelsson, 2016).  I examensarbetet gjordes flera manuella 
sökningar där en studie tillkom. 

Utifrån valda inklusions- och exklusionskriterier görs en ny litteratursökning med bestämda 
sökord och strategier (Friberg, 2012). Databaser som omfattar omvårdnadsforskning är 
främst CINAHL Plus och PubMed (Axelsson, 2012). Därav gjordes litteratursökningen som 
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pågick mellan 2018-03-26 - 2018-04-12 i dessa databaser. Litteratursökningen underlättas 
av vissa söktekniker. Sökord kan trunkeras vilket innebär att enbart ordstammen skrivs in 
tillsammans med ett trunkeringstecken. Då sker sökningen på olika böjningar av sökorden 
vilket ger fler sökträffar. Boolesk sökteknik innebär att flera sökord kan kombineras med ord 
som OR, NOT och AND. Vid databassökning kan ämnesordlistor användas, exempel MESH-
termer i PubMed. Dessa är ord som valts ut för att känneteckna innehållet i studier. 
Databaser erbjuder ofta möjlighet att begränsa sökträffarna till att endast omfatta 
vetenskapliga publikationer, så kallad Peer review. Om sådana funktioner inte finns 
tillgängliga kan information om tidskrifter erhållas i andra databaser och förteckningar 
(Östlundh, 2012). Sökord med trunkeringar som användes i de två databaserna var främst 
sleep*, *patient*, hospital* samt promot*. Dessa sökord användes för att komma så nära 
syftet som möjligt.  Studier valdes även bort genom att skriva till exempel “NOT child*” och 
“NOT ICU”. Detta för att minska sökträffarna. Vid några av sökningarna i PubMed nyttjades 
MESH-termer. Vid sökning i CINAHL Plus användes sökfunktionen “Peer review”. Då 
PubMed saknar denna funktion kontrollerades vetenskaplighet i tidskrifter där utvalda 
studier publicerats i Ulrich Web. Vid litteratursökningen till examensarbetet erfors att 
forskningsmaterial som överensstämde med det valda syftet var begränsat. För hela 
sökprocessen se Bilaga A. 

Slutligen görs en kvalitetsgranskning av de vetenskapliga studierna. Detta för att avgöra vilka 
studier som håller god kvalitet och därmed bör inkluderas i analysen. Kvalitetsgranskningen 
görs genom att besvara frågor om respektive studie, därefter avgörs studiernas kvalitet 
(Friberg, 2012). För att bedöma de vetenskapliga studiernas kvalitet gjordes en granskning av 
varje studie utifrån frågor inspirerade av Fribergs exempel på frågor. Frågorna formulerades 
för att vara möjliga att besvaras ja/nej. För varje “ja” erhölls 1 poäng. Hög kvalitet bedömdes 
för artiklar som uppfyllde minst 11 poäng vid kvalitetsgranskningen, medelhög kvalitet 
bedömdes vara artiklar som uppfyllde 8-10 poäng och låg kvalitet var 0-7 poäng. 
Kvalitetsgranskningen omfattade 12 studier varav en fick 7 poäng och därför uteslöts. Totalt 
ingick 11 studier i examensarbetets resultat. För att se resultatet av kvalitetsgranskningen se 
Bilaga B. Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsfrågor finns presenterade i Bilaga C.  

4.2 Genomförande och analys 

Analysen inleds med att valda studier läses igenom flera gånger för att genom detta se 
helheten och få ett sammanhang. Studierna kan med fördel sammanfattas i både en 
översiktstabell och en summerad text. Detta kan användas som stöd i den fortsatta 
analysprocessen (Friberg, 2012). Analysen inleddes genom att samtliga studier skrevs ut och 
lästes upprepade gånger på varsitt håll. Därefter skedde en gemensam genomgång av 
materialet för att på så sätt säkerhetsställa att ingenting väsentligt uteblev. Utifrån detta 
skapades en artikelmatris (se Bilaga B) samt en längre sammanställning av varje studie. 
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Därefter identifieras likheter och skillnader mellan de valda studiernas olika delar. En 
systematisk analys görs där studiernas teoretiska utgångspunkter, metoder, analyser samt 
syften jämförs. Till slut görs en jämförelse av studiernas resultat (Friberg, 2012). Även i detta 
analyssteg skedde läsning på olika håll varefter en diskussion om innehållet följde. 
Examensarbetet fokuserade på likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och analys 
samt resultat.  

Slutligen görs en sammanställning där likheter och skillnader som finns mellan de 
kvantitativa och kvalitativa studierna presenteras åtskilda under olika teman/rubriker 
(Friberg, 2012). Syften och metoder jämfördes där likheter och skillnader identifierades. En 
mindmap över samtliga studier skapades för att tydliggöra resultaten i materialet. Meningar, 
citat och statistik som berörde samma kontext och som besvarade examensarbetets syfte 
grupperades. Utifrån detta konstruerades ett första utkast av teman. Därefter fördes en 
gemensam diskussion över teman och dess innehåll där justeringar gjordes för att slutligen 
komma fram till tre teman. Till respektive tema identifierades likheter och skillnader mellan 
studierna. De kvalitativa och kvantitativa studiernas syften och metoder presenterades 
åtskilda i resultatet. Däremot presenterades samtliga studiers resultat tillsammans i 
examensarbetets resultat för att på så sätt beskriva samtliga skillnader och likheter. 
Studierna kunde då tydligare stärka eller motsäga varandras resultat.  

4.3 Etiska överväganden 
Forskare har ett ansvar mot människor som både direkt och indirekt påverkas av 
forskningen. Forskare ska dessutom verka oberoende av andra parters intressen och arbeta 
utifrån god forskningssed. Med god forskningssed menas att forskaren ska göra sitt yttersta 
för att studiens kvalitet ska vara så hög som möjligt genom att bland annat låta tydlighet och 
öppenhet genomsyra arbetet, att undvika plagiat samt att göra en rättvis bedömning av 
andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017; Axelsson, 2016).   

5 RESULTAT 

I detta avsnitt beskrivs likheter och skillnader i syfte, metod samt resultat i de studier som 
analyserades i examensarbetet. Av de elva studier som ingår var åtta kvantitativa, två 
kvalitativa och en mixad metod. 
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5.1 Likheter och skillnader i syfte 

Både de kvalitativa studiernas syften var att beskriva inneliggande patienters upplevelser av 
att sova på sjukhus (Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2014; Yuen Lee, Pau Le Low & 
Twinn, 2007). 

Av de åtta kvantitativa studierna hade tre liknande syften som avsåg att undersöka patienters 
sömnkvalitet på sjukhus och faktorer som påverkar den (Dobing, Frolova, McAlister & 
Ringrose, 2016; Lei, Qiongjing, Qiuli, Sabrina, Ziaojing & Wang Changli, 2009; Yilmaz, Sayin 
& Gurler, 2012). Resterande fem kvantitativa studier var interventionsstudier. Fyra av dessa 
fem syftade till att utvärdera patienters sömntillfredsställelse (Clark & Mills, 2017; Dobing, 
Dey, McAlister & Ringrose, 2017; Norton, Flood, Brittin & Miles, 2015; Thomas et al., 2012). 
En interventionsstudie skiljde sig åt från de övriga interventionsstudierna då den syftade till 
att undersöka effekten på smärtnivå, oro och sömn genom en intervention där patienter fick 
lära sig olika andningstekniker (Mi-Ling Wong, Chair, Leung, Wai-Chi Chan, 2014). 

Studien med mixad metod syftade till att beskriva sömnupplevelser hos patienter på en 
kirurgavdelning (Lane & East, 2008). 

5.2 Likheter och skillnader i metod 
I detta avsnitt beskrivs likheter och skillnader i studiernas typ av design, urval, datainsamling 
samt analysmetod. 

5.2.1 Likheter och skillnader i typ av design och urval 

De två kvalitativa studierna och den med mixad metod använde sig av deskriptiv design 
(Gellerstedt et al., 2014; Lane & East, 2008; Yuen Lee et al., 2007). En skillnad från samtliga 
elva studier var att den ena kvalitativa studien enbart omfattade äldre män (Yuen Lee et al., 
2007) medan övriga 10 studier innefattade båda könen i blandade åldrar. En likhet mellan 
fyra av de kvantitativa studierna var att de var av deskriptiv design (Dobing et al., 2016; 
Thomas et al., 2012; Yilmaz et al., 2012; Lei et al., 2009). De övriga fyra kvantitativa 
studierna var interventionsstudier (Clark & Mills, 2017; Norton et al., 2015; Dobing et al., 
2017; Mi-Ling Wong et al., 2014). Två av interventionsstudierna var av liknande utformning 
där checklistor till vårdpersonalen användes för att minska faktorer som kan störa sömnen 
(Dobing et al., 2017; Norton et al., 2015). Dessa skilde sig från Clark och Mills (2017) där 
patienter fyllde i checklistor kring personliga önskemål inför natten som vården sedan 
anpassades utifrån. Den fjärde interventionsstudien utgick från andningstekniker som 
syftade till att minska sömnsvårigheter, smärta och oro (Mi-Ling Wong et al., 2014). Enbart 
en av dessa interventionsstudier genomförde undersökningen utan att använda 
kontrollgrupp. Istället gjordes mätningar innan respektive efter interventionens införande på 
samma avdelningar (Norton et al., 2015). 
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Skillnader och likheter i ursprungsland hos de 11 studierna var att två genomfördes i USA 
(Clark & Mills, 2017; Thomas et al., 2012), två i Kanada (Dobing et al., 2016; Dobing et al., 
2017), två i Hong Kong (Mi-Ling Wong et al., 2014; Yuen Lee et al., 2007), två i England 
(Lane & East, 2008; Norton et al., 2015), en i Turkiet (Yilmaz et al., 2012), en i Kina (Lei et 
al., 2009) och en i Sverige (Gellerstedt et al., 2014). Tre av studierna genomfördes på 
medicinska vårdavdelningar (Clark & Mills, 2017; Dobing et al., 2016; Dobing et al., 2017) 
samt två på kirurgiska vårdavdelningar (Lane & East, 2008; Yilmaz et al., 2012). Två studier 
omfattade både medicinska och kirurgiska vårdavdelningar (Lei et al., 2009; Norton et al., 
2015). Övriga studier genomfördes på vårdavdelningar för neurologi (Thomas et al., 2012), 
ortopedi (Mi-Ling Wong et al., 2014) samt geriatrik (Yuen Lee et al., 2007). Till skillnad från 
dessa tio studier specificerade inte Gellerstedt et al. (2014) vilken typ av avdelning studien 
genomfördes på. 

5.2.2 Likheter och skillnader i datainsamling 

Båda de kvalitativa studierna genomfördes med semistrukturerade intervjuer (Gellerstedt et 
al., 2014; Yuen Lee et al., 2007). Skillnaden var att i den ena studien samlades det även in 
data från en sömndagbok ifylld av deltagarna under en veckas tid samt att två 
semistrukturerade intervjuer genomfördes (Yuen Lee et al., 2007). I likhet med dessa studier 
utgick den kvalitativa delen av studien med mixad metod från semistrukturerade intervjuer 
(Lane & East, 2008). 

Samtliga kvantitativa studier utom en samlade in data i form av olika enkäter (Dobing et al., 
2016; Thomas et al., 2012; Yilmaz et al., 2012; Lei et al., 2009; Clark & Mills, 2017; Dobing et 
al., 2017; Norton et al., 2015). Även den kvantitativa delen av studien med mixad metod 
använde sig av enkäter (Lane & East, 2008). Tre av dessa studier nyttjade skattningsskalor 
som insamlingsmetod varav två använde VSH-skala (en sömnskattningsskala) (Dobing et al., 
2016; Dobing et al., 2017) och en använde VAS-skala (Lane & East, 2008). En kvantitativ 
studie använde sig enbart av en Likert-skala för att samla in data om patienters sömn. Detta 
kompletterades av demografisk information från patienters journaler (Mi-Ling Wong et al., 
2014). Två av de kvantitativa studierna samlade in data genom mätverktyg. I den ena studien 
mättes enbart ljudnivåer (Thomas et al., 2012). I den andra studien installerades ett 
mätverktyg som samlade in data avseende ljud, ljus, luftfuktighet samt temperatur.  I denna 
studie genomfördes inledande intervjuer innan interventionen med 186 deltagare utifrån ett 
bekvämlighetsurval angående hinder för god sömn (Norton et al., 2015).  

5.2.3 Likheter och skillnader i dataanalys 

Båda de kvalitativa studierna analyserade data genom kvalitativ innehållsanalys. En skillnad 
är att i den ena studien presenterades citat och meningsenheter från intervjuerna på ett 
överskådligt sätt (Gellerstedt et al., 2014). Detta synliggjordes inte i den andra studien (Yuen 
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Lee et al., 2007). Studien med mixad metod använde en tematisk analys för att analysera 
kvalitativ data (Lane & East, 2008). 

Samtliga kvantitativa studier använde statistiska analyser varav flera använde mer än en 
analysmetod. Tre av studierna tillämpade chi-square tester för att jämföra skillnader mellan 
kontroll- och interventionsgrupper (Dobing et al., 2017; Mi-Ling Wong et al., 2014; Lei et al., 
2009). T-tester användes av tre studier vid jämförelser av data (Dobing et al., 2017; Mi-Ling 
Wong et al., 2014; Yilmaz et al., 2012). Två studier analyserade data med hjälp av Mann-
Whitney U-test för att utföra jämförelser (Thomas et al., 2012; Yilmaz et al., 2012). En av 
dessa studier använde deskriptiv statistik och Fisher’s test för att identifiera skillnader 
mellan kontroll- och interventionsgrupperna (Clark & Mills, 2017). Två studier analyserade 
data med regressionsanalys för att jämföra samband mellan olika variabler. Den ena utgick 
från linjär regression (Dobing et al., 2016) och den andra använde logistisk regression (Lei et 
al., 2009). En studie använde sig av ANOVA vid jämförelse av olika mättillfällen under 
interventionens duration (Mi-Ling Wong, et al., 2014). En studie uppgav endast att de 
använde statistisk analys av data men nämnde inte analysmetod mer ingående (Norton et al., 
2015). Studien med mixad metod analyserade den kvantitativa datan med korrelationsanalys 
genom Spearmans och Pearsons koefficient (Lane & East, 2008). 

5.3 Likheter och skillnader i resultat 
Likheter och skillnader i de 11 studiernas resultat har jämförts för att svara an på 
examensarbetets syfte, det vill säga att skapa en översikt av vad patienter beskriver påverkar 
deras sömn på sjukhus. Tre teman har tagits fram och ses i tabell 1. 

Tabell 1: Teman 

Teman 

Miljörelaterade aspekter 

Vårdrelaterade aspekter 

Patientrelaterade aspekter 

5.3.1 Miljörelaterade aspekter 

En av de främsta bidragande orsakerna till sömnsvårigheter på sjukhus var störande ljud 
(Dobing et al., 2016; Dobing et al., 2017; Lane & East, 2008; Lei et al., 2009; Norton et al., 
2015; Yilmaz et al., 2012). I en studie uppgav 93 % av deltagande patienter att sömnen 
stördes av ljud som (Yilmaz et al., 2012) och i en annan studie var motsvarande andel drygt 
hälften (59 %) (Dobing et al., 2016). Patienter uppgav att vanliga störande ljud härrörde från 
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fotsteg (Gellerstedt et al., 2014., Lei et al., 2009, Yilmaz et al., 2012), medpatienter (Norton et 
al., 2015; Yuen Lee et al., 2007), samtal mellan personal, telefoner samt medicinsk utrustning 
(Lei et al, 2009; Norton et al., 2015). Patienter uppgavs bli störda av att medpatienter var 
högljudda och därmed blev det svårt att få lugn och ro. Detta skapade en känsla av 
hjälplöshet då de inte kunde påverka sin situation (Yuen Lee et al., 2007). I en intervention 
framkom att 64 % av deltagande patienter blev störda av ljud nattetid jämfört med 52 % efter 
interventionen (p = 0,001). Interventionen innebar att bland annat erbjuda patienter 
öronproppar, att personal och patienter uppmanades att tänka på ljudnivåer nattetid samt att 
sänka volymen på telefoner och medicinsk utrustning (Norton et al., 2015). I en annan studie 
resulterade inte interventionen i någon signifikant skillnad (p =0,75) vad gäller störande ljud 
där 48 % i interventionsgruppen respektive 44 % i kontrollgruppen angav sömnstörningar 
orsakade av ljud. Interventionen gick ut på att bland annat erbjuda öronproppar, sänka 
ljudnivåer nattetid samt be patienter tänka på ljudnivåerna (Dobing et al., 2017). Till skillnad 
från ovan nämnda studier uppgav patienter i Thomas et al. (2012) och Clark och Mills (2017) 
att sömnen i liten utsträckning stördes av ljud. 

En annan bidragande orsak till sömnsvårigheter på sjukhus var ljus (Dobing et al., 2016; 
Gellerstedt et al., 2014; Norton et al., 2015; Yilmaz et al., 2012). I en studie framkom att 
rumsbelysningen påverkade sömnen negativt hos 72 % av deltagande patienter (Yilmaz et al., 
2012). I en annan studie var motsvarande andel påtagligt lägre (16 %) (Dobing et al., 2016). I 
en interventionsstudie ökade andelen patienter som stördes av ljus med 14 % efter 
interventionen (från 40 % till 54 %). Interventionen gick ut på att bland annat släcka onödig 
belysning eller dämpa den inför natten, dra för gardiner/persienner samt användning av 
ficklampor vid vård nattetid. Ljus tidigt på morgonen och trasiga persienner framkom i 
intervjuer som vanliga störningsorsaker (Norton et al., 2015). Patienter i en kvalitativ studie 
upplevde att felplacerad belysning störde sömnen (Gellerstedt et al., 2014). Till skillnad från 
ovanstående studier framkom i Thomas et al. (2012) ett medianvärde på 1 på en 7 skalig 
Likertskala vilket motsvarade att sömnen inte stördes av ljus. 

Patienter som delade rum med andra patienter framkom få störd sömn i flera studier 
(Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009; Norton et al., 2015; Yilmaz et al., 2012). En patient 
upplevde att vård i ett rum med andra patienter minskade integriteten vilket försämrade 
sömnen. Genom att oavsiktligt höra information om andra patienter och träffa dem kunde 
det ge känslor av medlidande som sedan störde sömnen. Samtliga patienter ansåg att vård i 
enkelrum stärkte integriteten genom att få avskildhet och möjlighet till ostörda samtal. Detta 
ansågs bidra till bättre sömn. Vid vistelse i flerpatientrum erfor flertalet patienter att de 
oroade sig över att störa sina medpatienter mer än att de själva blev störda (Gellerstedt et al., 
2014). I en studie framkom att för 80 % av deltagande patienter blev sömnen störd på grund 
av att de sov i dubbelrum eller flerbäddsrum. Patienter i enkelrum uppgav högre 
sömnkvalitet (Yilmaz et al., 2012). Ljud från medpatienter så som snarkningar, rörelser i 
sängen och mobilanvändning störde 15 % av deltagande patienter (Norton et al., 2015). I en 
studie där patienters anhöriga skötte omvårdnad och övernattade på sjukhuset angav 49 % av 
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deltagande patienter att sömnen påverkades negativt när deras anhörige hade 
sömnstörningar (Yilmaz et al., 2012).  

I flera studier togs sängen upp som en orsak till bristande sömn (Dobing et al., 2016; Dobing 
et al., 2017; Gellerstedt et al., 2014; Norton et al., 2015; Yilmaz et al., 2012). Sängarna 
beskrevs som för hårda och varma. Därtill var sängkläder och plastöverdragna kuddar 
orsaker till störd sömn (Gellerstedt et al., 2014; Yilmaz et al., 2012). Även Norton et al. (2015) 
nämnde kuddar som ett problem där dessa blev svettiga och orsakade sömnsvårigheter. I 
likhet med de två ovan nämnda studierna är kudden och även sängen ett hinder för god sömn 
enligt 72 % av deltagande patienter (Yilmaz et al., 2012). Obekväma sängar påverkade även 
sömnen negativt hos 18 % av deltagande patienter i en annan studie (Dobing et al., 2016).  

Att temperaturen upplevdes för hög eller för låg framkom i flera studier som något som stör 
sömn på sjukhus (Dobing et al., 2017; Lane & East 2008; Norton et al., 2015; Thomas et al., 
2012; Yuen Lee et al., 2007). Patienter upplevde sjukhusmiljön som både för varm och för 
kall för att sova i (Lane & East, 2008). Andra patienter erfor att sömnen försvårades när de 
frös och väntetiden på att få extra täcken dröjde (Yuen Lee et al., 2007). I en 
interventionsstudie där temperaturen uppmättes kvällstid och om möjligt justerades efter 
rekommendationer för lämplig sovtemperatur uppgav 35 % av deltagande patienter att 
temperaturen störde sömnen innan interventionen. Motsvarande siffra efter interventionen 
blev 32 % (p=0,001) (Norton et al., 2015). Temperaturen nämndes av ett fåtal patienter som 
en orsak till sömnstörning (Dobing et al., 2017). Till skillnad från ovanstående studier gav 
temperatur ett medianvärde på 1 vid en 7 skalig Likertskala där 1 motsvarade ingen störning 
(Thomas et al., 2012). 

Vistelse i en obekant sjukhusmiljö bidrog till sömnsvårigheter hos patienter (Dobing et al., 
2016; Mi-Ling Wong et al., 2014; Yuen Lee et al., 2007). Jämfört med patienters egna hem 
sågs avdelningsmiljön som konstig och offentlig utan möjlighet till privatliv med lugn och ro 
(Yuen Lee et al., 2007). Oro orsakat av den obekanta miljön var en av de vanligaste 
anledningarna till sömnsvårigheter hos inneliggande patienter (Mi-Ling Wong, 2014). 14 % 
uppgav att en obekant sjukhusmiljö störde sömnen (Dobing et al., 2016). 

I tre studier uppgav patienter att ventilation och lukt påverkade sömnen negativt (Dobing et 
al., 2016; Norton et al., 2015; Yilmaz et al., 2012). I en studie uppgav 80 % att sömnen 
stördes av otillräcklig ventilation på rummet (Yilmaz et al., 2012). I en interventionsstudie 
där toalettdörrar stängdes och vårdpersonalen försäkrade sig om att odörer inte dröjde sig 
kvar på kvällen framkom att 12 % av deltagande patienter blev störda av lukt innan 
interventionen. Ingen signifikant skillnad framkom efter interventionen (9 %). Kommentarer 
från denna studie var bland annat lukt från köket (Norton et al., 2015). Ett fåtal patienter i 
studien (1 %) av Dobing et al. (2016) angav att de blev störda av lukt vid sömn.  



   

 

16 

5.3.2 Vårdrelaterade aspekter 

Omvårdnad och medicinering nattetid störde patienters sömn på sjukhus (Dobing et al., 
2016; Dobing et al., 2017; Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009; Norton et al., 2015; Yilmaz 
et al., 2012; Yuen Lee et al., 2007). Patienter upplevde att avdelningsrutiner var strikta och 
erbjöd dem få valmöjligheter (Gellerstedt et al., 2014; Yuen Lee et al., 2007). Patienters 
sömnvanor och behov stördes när rutinkontroller, omvårdnad kring intimhygien och inför 
sänggående, sovtider, morgonrutiner utgick från sjuksköterskors scheman. Detta skapade en 
känsla av hjälplöshet hos patienter (Yuen Lee et al., 2007). Sovtider framkom som orsak till 
störd sömn även i Yilmaz et al. (2012) där 92 % av deltagande patienter uppgav detta. 
Patienter önskade större inflytande avseende tidpunkter för rutinkontroller nattetid samt att 
ha möjlighet att behålla personliga kvällsrutiner (Gellerstedt et al., 2014). Sömnen stördes 
vid behandling och vård under natten enligt 86 % av deltagande patienter i en studie (Yilmaz 
et al., 2012) respektive 37 % av deltagande patienter i en annan studie (Lei et al., 2009). I en 
interventionsstudie stördes 69 % av deltagande patienter av rutinkontroller före 
interventionen och motsvarande siffra efter interventionen blev 54 % (p=0,001). 
Interventionen behandlade bland annat att vårdpersonal skulle administrera läkemedel så 
tidigt som möjligt på kvällen (Norton et al., 2015). Rutinkontroller och administrering av 
läkemedel störde sömnen hos knappt en tredjedel av deltagande patienter (Dobing et al., 
2016). En interventionsstudie omfattade bland annat identifiering och anpassning av 
störningar i form av kontroller och läkemedelsadministrering. Det framkom ingen signifikant 
skillnad (p=0,83) mellan kontroll- och interventionsgrupp där 20 % i interventionsgruppen 
jämfört med 22 % i kontrollgruppen uppgav störd sömn på grund av detta (Dobing et al., 
2017). I ytterligare en studie uppgav 17 % att sömnen blev störd genom administrering av 
läkemedel (Lei et al., 2009). I två studier uppgav patienter att de allmänt stördes av 
vårdpersonal nattetid utan att nämna exempelvis medicinering.  I en studie stördes en 
fjärdedel av patienter (Norton et al., 2015) och i andra studien var medianvärdet 2 av 7 på en 
Likertskala vilket motsvarar “liten störning” (Thomas et al., 2012). I en studie uppgav nära 
hälften (46 %) av deltagande patienter att sömnen stördes när sjuksköterskor vårdade andra 
patienter (Lei et al., 2009).   

Patienter uppgav att olika typer av katetrar störde sömnen (Dobing et al., 2016; Gellerstedt et 
al., 2014; Yilmaz et al., 2012). Okunskap om katetrars funktion och hur mycket sängrörelser 
dessa tillät gjorde att patienter kände sig fysiskt begränsade och blev oroliga då de kände sig 
beroende av personal (Gellerstedt et al., 2014). I två studier framkom att katetrar påverkade 
sömnen negativt, dock i olika utsträckning. I en av studierna (Yilmaz et al., 2012) uppgav 78 
% att sömnen påverkades av detta jämfört med 1 % i den andra studien (Dobing et al., 2016). 

Bristen på upplevd kontroll och inflytande nämndes i flera studier påverka sömn (Gellerstedt 
et al., 2014; Lane & East, 2008; Lei et al., 2009; Yuen Lee et al., 2007). Känslan av att inte 
vara i kontroll över sig själv under sjukhusvistelsen beskrevs också som en orsak till 
försämrad sömn enligt nästan varannan patient (40 %). (Lei et al., 2009). Flertalet patienter 
önskade ökad individualisering av vården. De ville bli tillfrågade om specifika önskemål och 
ville att de egna resurserna månades om. Om detta uppfylldes menade patienter att de kände 
sig stärkta och därmed kunde sova bättre (Gellerstedt et al., 2014). Vid ouppfyllda önskemål 
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hos patienter skapade detta en känsla av hjälplöshet (Yuen Lee et al., 2007). När patienter 
inte hade kännedom om vårdrutiner, planerade tider och vad som försiggick på avdelningen 
orsakade detta stress och känslor av otrygghet och hjälplöshet (Gellerstedt et al., 2014; Lane 
& East, 2008; Yuen Lee et al., 2007). Patienter önskade även ytterligare information om 
läkemedels effekter och biverkningar då vissa läkemedel påverkade sömnen. Känsla av 
övergivenhet uppstod när planerade tider inte hölls samt vid ovisshet om när sjuksköterskor 
skulle återvända. När patienter istället var välinformerade ökade känslan av trygghet med 
vårdpersonalen. Patienter sov bättre när sjuksköterskor var tillgängliga, ingav en känsla av 
att patienter blev omhändertagna och att vården upplevdes pålitlig. Sättet omvårdnad 
utfördes på kunde ibland resultera i känslor av obehag och otrygghet hos patienter vilket då 
påverkade sömnen.  Dessa känslor uppstod även när patienter upplevde att vårdpersonal inte 
trodde på dem (Gellerstedt et al., 2014). 

5.3.3 Patientrelaterade aspekter 

Smärta var en framträdande orsak till sömnsvårigheter hos patienter på sjukhus (Dobing et 
al., 2016; Dobing et al., 2017; Gellerstedt et al., 2014; Lane & East 2008; Lei et al., 2009; Mi-
Ling Wong et al., 2015; Thomas et al., 2012; Yilmaz et al., 2012). Smärta var i en studie den 
näst vanligaste orsaken till störd sömn (Pearson’s koefficient +0,590) (Lane & East, 2008). 
Även en annan studie påvisade att smärta var en av de mest bidragande orsakerna till 
sömnstörning, dock var medianvärdet två av sju på en Likertskala vilket motsvarade “lite” 
(Thomas et al., 2012). Smärta och andra sjukdomsrelaterade besvär påverkade sömnen hos 
67 % (Lei et al., 2009). I en annan studie där enbart sambandet mellan smärta och sömn 
studerades uppgav drygt hälften (55 %) att smärta störde sömnen (Yilmaz et al., 2012). 
Motsvarande andel var 9 % i en annan studie (Dobing et al., 2016). Patienter erfor att smärta, 
otillräcklig smärtlindring samt lång väntan på att erhålla smärtlindring påverkade sömnen 
negativt (Gellerstedt et al., 2014). I en intervention där patienter lärdes andningsövningar 
som de blev ombedda att genomföra 4 gånger per dag minskade smärtans inverkan på 
sömnen från innan operation till 7 dagar efter operation i både kontroll- och 
interventionsgruppen. Minskningen var störst i interventionsgruppen (p=0,001) (Mi-Ling 
Wong et al., 2015). 

Oro påvisades i flertalet studier som orsak till störd sömn (Dobing et al., 2016; Gellerstedt et 
al., 2014; Lei et al., 2009; Mi-Ling Wong et al., 2015; Yilmaz et al., 2012). Oro över sjukdom 
påverkade sömnen negativt hos 74 % av deltagande patienter (Lei et al., 2009), liksom oro 
över säkerhet där 72 % av deltagarna fick störd sömn. Även att få kännedom om sin diagnos 
störde patienters sömn (Yilmaz et al., 2012). I en annan studie stördes sömnen av oro hos 6 
% (Dobing et al., 2016). Tankar om framtiden, hälsostatus samt vardagen utanför sjukhuset 
gjorde patienter oroliga vilket påverkade sömnen negativt (Gellerstedt et al., 2014). Psykisk 
spänning (eng. tension) var den näst största anledningen till störd sömn i en studie (Lane & 
East, 2008).  

Följande patientrelaterade orsaker till störd sömn som inte var lika framträdande i studierna. 
En av orsakerna till den störda sömnen var behovet av att gå på toaletten, detta uppgavs i tre 
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studier (Dobing et al., 2016; Lei et al., 2009; Yuen Lee et al., 2007). Andelen patienter som 
besvärades av detta var knappt hälften (46 %) (Lei et al., 2009) respektive 3 % (Dobing et al., 
2016). I tre studier framträdde att nattlig hosta störde sömnen (Dobing et al., 2016; Dobing 
et al., 2017; Yuen Lee et al., 2007). I en studie uppgav ett fåtal patienter att för mycket sömn 
dagtid påverkade nattsömnen negativt (Dobing et al., 2016) till skillnad från Yilmaz et al. 
(2012) där 36 % uppgav att otillräcklig sömn dagtid orsakade störd nattsömn. Övriga 
aspekter som störde sömnen var hunger (Yilmaz et al., 2012), att ha tråkigt samt att sakna 
anhöriga (Lei et al., 2009). Kulturella omständigheter såsom mat, naturmedicin och 
kulturella övertygelser avseende hälsa försvårade sömn när de inte togs hänsyn till på 
sjukhuset. Uppvaknande av mardrömmar med rädsla till följd påverkade sömnen negativt 
(Yuen Lee et al., 2007). 

6 DISKUSSION 

Diskussionen innehåller ett avsnitt om resultatdiskussion följt av metoddiskussion samt 
avslutningsvis etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen innehåller en diskussion om likheter och skillnader i syfte och metod 
följt av diskussion om likheter och skillnader i resultat. En återkoppling till tidigare forskning 
och vårdteoretiskt perspektiv ingår. 

6.1.1 Diskussion om likheter och skillnader i syfte och metod 

Samtliga studier i resultatet berörde sömn hos inneliggande patienter, där några undersökte 
upplevelser och några undersökte sömnkvalitet och påverkande faktorer. Flertalet studier 
syftade till att undersöka effekten av olika interventioner.  En fördel med de liknande syftena 
var att flera liknande resultat kunde urskiljas, vilket stärkte examensarbetets resultat. En 
nackdel med så liknande syften kan vara att något perspektiv förbisågs och därför inte 
belystes i examensarbetets resultat.  

Analyserade studier bidrog med mångfald avseende vårdkontext och geografiskt område. 
Detta är en styrka för examensarbetet då risken för snedfördelning av resultatet minskades. 
De kvalitativa studierna samt den kvalitativa delen av studien med mixad metod samlade in 
data genom intervjuer vilket enligt Polit och Beck (2017) är den huvudsakliga metoden för 
datainsamling i dessa typer av studier. Fördelar med intervjuer är att de ger möjlighet till 
detaljerade och djupgående svar och att intervjuaren kan förklara svårförstådda frågor. En 
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nackdel kan vara så kallat intervjuar-bias där intervjuaren oavsiktligt påverkar 
respondenternas svar (Polit & Beck, 2017). Metoden anses korrekt vald utifrån syftena.  

Samtliga kvantitativa artiklar samt den kvantitativa delen av studien med mixad metod 
använde enkäter och/eller självskattningsskalor för att bedöma patienters sömn.  Olika typer 
av skattningsskalor samt enkäter är vanligt förekommande inom vårdvetenskaplig forskning. 
Fördelar med enkäter är att lätt kan distribueras till många deltagare och att de besvaras 
anonymt vilket ökar chansen till ärliga svar. Nackdelar är att frågor kan uppfattas fel vilket 
kan ge felaktiga svar, att svaren tenderar att vara mindre utförliga än vid intervjuer och att 
frågor förblir obesvarade (Polit & Beck, 2017). Dessa former av datainsamling ansågs 
lämpliga utifrån syftena då de återspeglade patienters perspektiv.  

Sju av åtta kvantitativa studier samt den kvantitativa delen av studien med mixad metod 
använde statistisk analys vilket enligt Polit och Beck (2017) används för att strukturera, tolka 
och kommunicera resultat i form av siffror. I en studie nämns inte specifika analysmetoder 
vilket är en svaghet då det minskar tydligheten. Övriga studier använde etablerade 
analysmetoder som exempelvis t-test, chi-square och Mann Whitney U-test. Kvalitativ 
dataanalys syftar enligt Polit och Beck (2017) till att strukturera och hitta mening i data där 
viktiga teman urskiljs.  De kvalitativa studierna analyserade data genom kvalitativ 
innehållsanalys. Detta är en relativt textnära analys (Polit & Beck, 2017). Båda analyserna 
uppfattades som gedigna och välarbetade. Den kvalitativa delen av studien med mixad metod 
analyserade data genom tematisk analys vilket är en enklare form av analysmetod (Polit & 
Beck, 2017). Den kvalitativa analysen saknade djup och tydlig uppdelning i teman. En 
svårighet för studier med mixad metod är att integrera kvalitativa och kvantitativa resultat 
till en helhet. Om detta misslyckas uteblir fördelarna med denna metod (Polit & Beck, 2017). 
Resultaten presenterades åtskilt utan att föras ihop vilket därmed innebär att fördelen med 
en mixad metod uteblev.  

6.1.2 Diskussion om likheter och skillnader i resultat 

En viktig aspekt under temat miljörelaterade aspekter var ljud. Det framkom i resultatet att 
ljud var en betydande anledning till varför patienter inte får tillfredsställd sömn på sjukhus. 
Flertalet studier i resultatet presenterade olika former av störande ljud. Vanligt 
förekommande störande ljud var främst från personal samt andra patienter. Ljud kunde 
resultera i att patienter fick svårt att slappna av och upplevde känslor av hjälplöshet. Detta 
stärks av tidigare forskning som visar att även sjuksköterskor uppfattar att ljud stör 
patienters sömn och att ljuddämpande åtgärder anses vara viktigt för att främja sömnen 
(Fillary et al., 2015; Salzmann-Erikson et al., 2015; Ye & Keane, 2013). I en intervention där 
störningar orsakade av ljud minskade ingick åtgärder med öronproppar, uppmaningar om 
sänkta ljudvolymer samt dämpning av ljud från telefoner och medicinsk utrustning. Dessa 
åtgärder överensstämmer med vad sjuksköterskor i tidigare forskning uppger som förslag för 
att minska störande ljud (Fillary et al., 2015; Salzmann-Erikson et al., 2015; Ye & Keane, 
2013). I en annan intervention med liknande åtgärder blev resultatet att 
interventionsgruppen blev mer störd av ljud än kontrollgruppen. I interventionen där det 
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blev en minskning var fortfarande en stor andel patienter störda av ljud nattetid. Resultatet 
från dessa två studier kan tolkas som att det är svårt att i stor utsträckning minska störande 
ljud nattetid eftersom vård ibland krävs även då. Sjukhus är även en arbetsplats där personal 
behöver utföra arbetsuppgifter och kommunicera med patienter och varandra dygnet runt. I 
de två studierna från USA utgjorde inte ljud en betydande störning för patienters sömn. På 
grund av examensarbetets begränsade omfattning av studier kan inga slutsatser göras utifrån 
detta. Det är dock intressant att båda var genomförda i samma land vilket skulle kunna tyda 
på kulturella skillnader eller skillnader i vårdens utformning.  

Under temat miljörelaterade aspekter framkom även att ljus orsakade sömnsvårigheter på 
sjukhus. I en av studierna angav patienter att ljus inte störde deras sömn. I en 
interventionsstudie blev fler patienter störda av ljus efter interventionen än innan. Då 
interventionen gjordes utan kontrollgrupp och med två mättillfällen istället kan olika årstider 
och patienters olika känslighet haft inverkan på resultatet. Interventionen kan även ha saknat 
avsedd effekt. I överensstämmelse med resultatet anser sjuksköterskor i tidigare forskning att 
dämpning av belysning nattetid är en viktig åtgärd för att främja patienters sömn (Salzmann-
Erikson et al., 2015; Ye & Keane, 2013). I likhet med interventionens åtgärder tycker 
sjuksköterskor att lämpliga handlingar avseende ljus är att släcka ned på avdelningen, nyttja 
persienner samt använda ficklampor vid vårdande nattetid (Salzmann-Erikson et al., 2015). 
Ett av Orems (2001) universella egenvårdsbehov är balans mellan vila och aktivitet. Då 
patienter stördes av ljus på sjukhuset kan det tolkas som att balansen mellan vila och 
aktivitet blev ojämn. Adekvat mörkläggning för att möjliggöra denna balans bör eftersträvas. 

Det framkom även i resultatet under temat vårdrelaterade aspekter att vård nattetid där 
strikta rutiner, kontroller på bestämda tider, medicinering och omvårdnad ingick störde 
patienters sömn. Sjuksköterskors scheman och inte patienters behov styrde 
avdelningsrutiner vilket kunde medföra att patienter kände sig hjälplösa. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning där sjuksköterskor anser att deras arbetssätt saknar 
flexibilitet och inte har patienters behov i fokus (Gellerstedt et al, 2015; Ye & Keane, 2013). 
Patienter hade en önskan om att ha större inflytande över sina personliga kvällsrutiner samt 
tidpunkter för rutinkontroller. Önskemålet att själv få bestämma över kvällsrutiner 
överensstämmer med hur Orem (2001) beskriver att sättet egenvård utförs på varierar 
mellan individer. Det kan även relateras till Orems omvårdnadssystem där sjuksköterskor 
ska identifiera patienters egenvårdsbehov och för att uppnå dessa upprätta en 
omvårdnadsplan tillsammans med patienter. Därmed kan patienter få mer inflytande.  I en 
interventionsstudie där bland annat tidigareläggning av medicinadministrering kvällstid 
ingick minskade andelen patienter vars sömn blev störd av rutinkontroller. Detta bekräftas 
av tidigare forskning där sjuksköterskor anser att det är viktigt att minska antalet 
undersökningar per natt (Radtke et al., 2014; Salzmann-Erikson et al., 2015). Mer än 50 % av 
deltagande patienter uppgav efter denna intervention sig fortfarande bli störda. I en annan 
interventionsstudie framkom ingen signifikant skillnad när tidpunkt för kontroller och 
läkemedel anpassades för att förbättra patienters sömn. Det kan tolkas som att medicinering 
och kontroller i viss utsträckning inte kan uteslutas nattetid och att det därför blir svårt att 
eliminera dessa störningar. Dock visar tidigare forskning att ju mer erfarna sjuksköterskor är 
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desto mer kan de anpassa kontroller och administrering av läkemedel utifrån patienters 
sömn (Radtke et al., 2014). 

Under temat vårdrelaterade aspekter framkom även att bristen på upplevd kontroll och 
inflytande störde patienters sömn. Patienter ville ha en ökad individualisering av vården där 
personal utgick från patienters önskemål i högre utsträckning och att de egna resurserna 
tillvaratogs. Om önskemålen förblev ouppfyllda kunde patienter känna sig hjälplösa. Om 
önskemålen däremot beaktades kände sig patienter stärkta vilket medförde bättre nattsömn. 
Önskan om individualiserad vård kan bekräftas av Orems (2001) beskrivning av att 
människor har samma universella egenvårdsbehov men att dessa kan tillgodoses på skilda 
sätt. Denna teori kan kopplas till Patientlagen (SFS 2014:821) som anger att patienter ska 
vara delaktiga i utformningen av sin vård och få möjlighet att själva utföra de vårdmoment de 
är kapabla till. När patienter upplevde bristande kontroll på grund av att de inte 
informerades om rutiner, planerat vårdande och vad som pågick på avdelningen ledde detta 
till stress och otrygghet. De upplevde även känslor av övergivenhet när utsatta tider inte hölls 
och vid ovisshet om när sjuksköterskor skulle återkomma. Om de istället kände sig 
välinformerade upplevde patienter trygghet. Detta kan relateras till tidigare forskning där 
sjuksköterskor uppger att kommunikation kring planerad vård är viktig för patientsömnen 
(Gellerstedt et al., 2015; Salzmann-Erikson et al., 2015 Ye & Keane, 2013) och även till 
Patientlagen (SFS 2014:821) som fastslår att patienter ska få information om bland annat 
planerad vård och dess tidpunkter. 

I temat patientrelaterade aspekter framkom att smärta var en framträdande orsak till 
patienters störda sömn på sjukhus där otillräcklig smärtlindring och lång väntan på att få 
smärtlindring bidrog till detta.  Detta överensstämmer med att sjuksköterskor i tidigare 
forskning anser att smärtlindring inför och under natten är av stor vikt (Salzmann-Erikson et 
al., 2015). Detta bekräftas av Orem (2001) som beskriver att människan utför egenvård för 
att bland annat upprätthålla sitt välbefinnande. Vid hälsoavvikelser som bland annat 
sjukdom, kan det utöver de universella egenvårdsbehoven uppstå specifika sådana, 
exempelvis behov av smärtlindring. När människan inte klarar av att utföra detta själv ska 
hon få hjälp med detta av närstående eller vården. Detta kan även kopplas till ICN:s etiska 
kod där sjuksköterskan bland annat ansvarar för att förebygga ohälsa och att lindra lidande 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I en interventionsstudie visade sig andningsövningar 
minska störd sömn på grund av smärta jämfört med kontrollgruppen. Det kan tyda på att 
även annan smärtlindring än enbart läkemedel kan ha betydelse för smärta. 

Under temat patientrelaterade aspekter påvisades även att oro bidrog till störd sömn på 
sjukhus. Det yttrade sig som oro över sjukdom, hälsostatus och diagnos, säkerhet och över 
framtiden. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att ju mer oro patienter 
har desto sämre blir sömnen (Pilkington, 2013). Sjuksköterskor i tidigare forskning beskriver 
att oro påverkar patienters sömn negativt (Radtke et al., 2014; Salzmann-Erikson et al., 
2015). Oro relaterat till sjukdom och sjukhusvistelse kan kopplas till Orems (2001) 
beskrivning av egenvårdsbehov relaterade till utveckling. Dessa kan aktualiseras när en 
människa ställs inför speciella livshändelser och utmaningar vilket kan innefatta att vara sjuk 
och behöva vård. Patienten kan då behöva ytterligare stöd med egenvården relaterat till 
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detta. De stora skillnaderna i studierna avseende oro kan exempelvis bero på enkäternas 
utformning, skillnader bland deltagarna samt kulturella skillnader. Inga av 
interventionsstudierna innehöll åtgärder för att minska oro, vilket är intressant då det 
framkom som en vanlig orsak till störd sömn. Oro orsakades även av den obekanta miljön på 
sjukhuset där patienter ansåg att det saknades möjligheter till privatliv och att miljön 
uppfattades som offentlig. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i tidigare forskning är 
uppmärksamma på att sjukhusets obekanta miljö påverkar patienters sömn men inga förslag 
på åtgärder nämns (McIntosh och Macmillan, 2009a; Radtke et al., 2014). Det kan tolkas 
som att det är svårt att undgå att miljön upplevs som obekant och därmed minska oro och 
öka välbefinnande. Dock bör, enligt Orem (2001), sjuksköterskor uppmärksamma brister i 
patienters välbefinnande och stödja dem i detta. 

6.2 Metoddiskussion 
Nedan förs en diskussion om metodval, urval och datainsamling samt genomförande och 
analys. En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) valdes som metod för att skapa en översikt 
av patienters sömn på sjukhus. Styrkor med metoden är att den är lämplig för att skapa en 
översikt, att den har ett strukturerat arbetssätt samt att den passar för examensarbete på 
kandidatnivå. Då detta är ett examensarbete på kandidatnivå där syftet är att skapa en 
översikt bedömdes att en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) var en lämplig metod. I och 
med att både kvantitativa och kvalitativa studier analyserades möjliggjorde metoden att både 
förekomsten av olika störande förhållanden samt subjektiva upplevelser och känslor 
synliggjordes. Svagheter med en litteraturöversikt är att den inte är lika genomgripande eller 
lika djupgående i analysen som andra typer av litteraturstudier. Ytterligare en svag punkt är 
att det finns risk för att studier väljs utifrån att de överensstämmer med författarens 
perspektiv, så kallat selektivt urval (Friberg, 2012). På grund av examensarbetets 
tidsbegränsning saknades möjlighet att göra en mer djupgående litteraturstudie. Eftersom 
intresseområdet inte var väl beforskat minimerades dessutom risken för en selektiv 
urvalsprocess av studier. Istället medtogs samtliga studier som ansågs kunna bidra till att 
examensarbetets syfte besvarades och som uppfyllde kvalitetsgranskningen. Ett alternativ till 
en litteraturöversikt var en empirisk studie baserad på exempelvis intervjuer. Denna metod 
valdes bort på grund av att intervjuer är tidskrävande (Polit och Beck, 2017) och 
examensarbetet skrevs med en begränsad tidsram. 

Vid litteratursökning i databaser återfanns ett flertal av studierna både i CINAHL Plus och 
PubMED samt vid olika val av sökord vilket tyder på att forskningsfältet ringades in väl i 
sökningarna. Vid sökningen identifierades en överrepresentation av kvantitativa studier. 
Detta kan indikera på en brist på studier med kvalitativ ansats inom intresseområdet. En 
jämnare fördelning mellan kvalitativa och kvantitativa studier hade varit att föredra då 
endast två kvalitativa studier har ingått. Utöver att endast ett fåtal kvalitativa studier 
påträffades var det totala antalet studier inom området begränsat vilket enligt Friberg (2012) 
är ett viktigt fynd. Det var därför problematiskt att hitta tillräckligt många studier som 
svarade an på syftet och som höll god kvalitet. En studie valdes bort då den erhöll låg poäng i 
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kvalitetsgranskningen. På grund av svårigheter att samla in tillräckligt antal studier gjordes 
manuella sökningar där en elva år gammal kvalitativ studie inkluderades trots de valda 
inklusionskriterierna på högst tio år. I jämförelse med nyare studier och särskilt den enda 
andra kvalitativa studien fanns många likheter varför den bedömdes vara aktuell.  Flertalet 
pilotstudier exkluderades då de enligt Segesten (2012) inte ska ingå i en litteraturöversikt. 
Även flertalet litteraturstudier exkluderades då de enligt Axelsson (2016) utgör 
sekundärkällor. De valda studierna genomgick en kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2012). 
Denna granskning upplevdes svår då vissa av frågorna framstod som abstrakta och svåra att 
tydligt skönja i studierna. Detta kan ha lett till att studier erhöll lägre poäng i 
kvalitetsgranskningen. Studien som exkluderades efter kvalitetsgranskning tillskansades 
möjligtvis en för låg poäng på grund av detta och hade eventuellt kunnat inkluderas. 

I det första analyssteget lästes artiklarna enskilt för att undvika påverkan mellan författarna 
och att försöka säkerställa att all väsentlig information i studierna togs med, vilket kan ses 
som en styrka. En nackdel som kan skönjas i detta förfarande är att diskussioner under 
läsandet uteblev. Dock antecknades tankar och funderingar under läsningen och 
diskuterades vid den gemensamma genomgången av materialet.  Efter detta utformades 
sammanfattningar av respektive studie vilka fungerade som stöd i nästa steg av analysen där 
likheter och skillnader mellan studier i syfte, metod och resultat jämfördes. Få av studierna 
redogjorde för eller diskuterade teoretiska utgångspunkter vilket föranledde beslutet att inte 
närmare granska detta. Det sista steget i analysen var att göra en sammanställning vilket 
inleddes genom att en mindmap skapades. Detta förfarande syftade till att bidra med en 
illustrativ överblick av materialet. Samtliga fynd i studierna som ansågs besvara 
examensarbetets syfte medtogs i mindmapen. Utifrån mindmapen diskuterades kring teman. 
Då det ansågs viktigt att inte fastställa teman i ett för tidigt skede i analysprocessen prövades 
alternativa indelningar i teman och de teman som valdes reviderades senare.  

För att bedöma examensarbetets tillförlitlighet diskuteras de tre begreppen trovärdighet, 
giltighet samt överförbarhet som är kvalitetskriterier i kvalitativ forskning. Trovärdighet 
innebär att data och tolkning av dem är sanningsenliga. Giltighet avser stabiliteten i data över 
tid och population, det vill säga om resultatet skulle kunna reproduceras om en ny studie 
gjordes i samma grupp eller kontext. Överförbarhet berör huruvida resultatet kan gälla för 
andra grupper och kontext än de som studerats (Polit & Beck, 2017). Trovärdigheten i detta 
examensarbete har beaktats genom att så få tolkningar som möjligt har gjorts. Översättning 
från engelska till svenska har noga övervägts för att i möjligaste mån behålla den 
ursprungliga innebörden. Detta gjordes genom gemensam diskussion kring adekvat 
översättning av svåröversatta begrepp och meningar. För att eftersträva minimal feltolkning 
och förvrängning lästes studierna var för sig av författarna varpå jämförelse kring materialet 
och dess innebörd fördes genom gemensamma diskussioner. Vid olika tolkningar av 
innebörder, vilket skedde vid ett fåtal tillfällen, lästes berörda avsnitt i studierna gemensamt 
tills konsensus nåtts. Hög giltighet i examensarbetets eftersträvades genom en tydlig 
framställning av använd metod för att öka möjligheten för att återupprepa detta 
examensarbete. Genom de inkluderade studiernas skillnader rörande ursprungsland, ålder 
och kön på deltagarna samt vårdkontext kan detta öka överförbarheten för examensarbetets 
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resultat till andra länder och vårdkontext. Däremot framkom enstaka kulturella skillnader i 
studierna, vilket eventuellt kan minska överförbarheten. 

6.3 Etikdiskussion 
För att uppnå god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2017), undvika plagiat och inte 
förvränga resultat har examensarbetet ämnat att referera sanningsenligt och att inkludera 
motstridiga resultat. Vidare har studier som ingått i översikten kvalitetsgranskats för att 
endast artiklar med uppnådd medelhög samt hög kvalitet skulle ingå. Detta möjliggör att 
översikten kan få hög kvalitet och forskningsvärde. Hög kvalitet i studier har även 
eftersträvats genom att ett inklusionskriterie var att studier var peer reviewed. Öppenhet är 
en viktig aspekt av god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017; Axelsson, 2016). I 
analysprocessen har detta beaktats genom att författarna har utfört vissa moment enskilt följt 
av gemensam diskussion för att på detta vis undvika att förförståelse och felaktig tolkning av 
resultat förvränger resultatet. Öppenhet har också eftersträvats genom att skapa en mindmap 
där samtliga fynd tydliggjordes och att inte göra indelning i teman i för tidigt stadie. I 
samtliga delar av studien har öppenhet beaktats genom tydlig referenshållning. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att skapa en översikt av vad patienter beskriver påverkar 
deras sömn på sjukhus. Tre aspekter framkom ur resultatet för störd sömn, nämligen 
aspekter som rör miljön, vården och patienten där störande ljud, brist på inflytande och 
information samt smärta var betydande orsaker. Ljud från personal, andra patienter samt 
medicinsk utrustning angavs som betydande orsaker till störd sömn. Patienter uppgav lågt 
inflytande och hyste en önskan om att erhålla mer individualiserad vård. Brist på information 
gällande planerad vård och tidpunkter för detta orsakade otrygghet och oro vilket försämrade 
sömnen. Smärta och otillräcklig smärtlindring var också betydande orsaker till störd sömn 
enligt patienter. Resultatet påvisade att olika typer av interventioner som syftade till att 
förbättra sömnen genom exempelvis dämpning av ljud och ljus, individuell anpassning 
utifrån patienternas önskemål inför kvällen, anpassning av tidpunkt av vårdinsatser och 
utbildning i andningsteknik uppnådde varierade resultat, med eller utan signifikanta effekter. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Under litteratursökningen till examensarbetets datainsamling påträffades ett begränsat antal 
kvalitativa studier gällande patienters sömn på sjukhus. Då kvalitativa studier kan bidra med 
djup och bättre förståelse föreslås att fler studier av denna design görs som vidare forskning. 
Ytterligare ett intressant område för vidare forskning vore interventionsstudier mer inriktade 
på psykosociala aspekter som oro och patientinflytande. Slutligen föreslås interventioner där 
ljuddämpning i form av exempelvis ljudisolerande dörrar samt medicinsk utrustning som 
endast larmar på expeditionen och inte i patientrummen utvärderas. 
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BILAGA A: SÖKMATRIS  
 
 

Sökord i CINAHL Plus* Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstracts 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

sleep (Major subject) AND 
*patient* AND hospital* 
AND quality NOT apnea 

31 22 7 Norton et al., 
2015 
Yilmaz et al., 
2012 

sleep quality AND hospital* 
NOT apnea AND inpatient* 

38 17 9 Lei et al., 
2009 
Thomas et al., 
2012 

sleep (Major subject) AND 
*patient* AND hospital* 
AND experienc* NOT apnea 

20 13 7 Gellerstedt et 
al., 2014 

sleep deprivation AND 
experienc* AND hospital* 

50 27 11 Clark & Mills, 
2017 
Lane & East, 
2008 

sleep AND improv* AND 
intervention AND *patient* 
AND experiment*  

30 16 3 Mi-Ling 
Wong et al., 
2014 

Sökord i PubMed* Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstracts 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

inpatient sleep AND 
intervention AND sleep 
hygiene 

14 14 5 Dobing et al., 
2017 
Dobing et al., 
2016 

Manuell sökning Antal lästa 
abstracts 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

 

 8 4 1 Yuen Lee et 
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*Vid samtliga CINAHL Plus-sökningar gjordes följande inställningar: årtal 2008-2018, peer 
reviewed, academic journal. Vid PubMed-sökning avgränsning till max 10 år gamla 
publikationer. 
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS 

 

 Syfte Metod Resultat Kvalitets-
granskning 

Författare: 
Clark, A., 
Mills, M. 

Titel:  Can a 
Sleep Menu 
Enhance the 
Quality of 
Sleep for the 
Hospitalized 
Patient? 

Tidskrift: 
Medsurg 
Nursing 

Årtal: 2017 

 

Syftet var att 
bestämma om 
användandet av 
en sömnmeny 
kan minska 
sömnbrist och 
förbättra 
sömntillfredsstä
llelsen för vuxna 
patienter på 
sjukhus. 

Typ av studie: 
Kvantitativ 
interventionsstudie 
där patienter fick 
uppge önskemål 
inför natten. 

Datainsamling: 
Samtliga deltagare 
fick en enkät med 
frågor om 
sömnkvalitet samt 
störande ljud under 
natten. 

Analysmetod: 
Deskriptiv statistik 
och statistisk analys 
med Fisher’s test. 

Deltagare: 62 

Land: USA 

Vårdkontext: 
Medicinsk 
vårdavdelning 

Det fanns ingen 
signifikant skillnad 
gällande 
sömnkvalitet eller 
störning orsakad av 
ljud hos 
interventions-
gruppen jämfört 
med 
kontrollgruppen. 
Deltagarna i 
interventions-
gruppen uppgav i 
högre utsträckning 
problem med 
sömnsvårigheter och 
oro än deltagarna i 
kontrollgruppen. De 
åtgärder som 
patienter oftast 
valde var att dimma 
belysningen, låta 
dörren vara stängd 
och dra ner 
persiennerna. 

9/13 

Författare: 
Dobing, S., 
Frolova, N., 
McAlister, F. 
& Ringrose, 
J. 

Titel: Sleep 
Quality and 
Factors 
Influencing 
Self-
Reported 

Syftet var att 
undersöka 
sömnkvalitet 
och 
sömnduration 
samt hinder för 
en god sömn 
hos patienter 
inneliggande på 

Typ av studie: 
Deskriptiv 
kvantitativ 

Datainsamling: 
Ett 
bekvämlighetsurval 
gjordes där 
deltagarna fick svara 
på en enkät om den 
uppfattade 

Patienter uppgav 
signifikant lägre 
sömnkvalitet och 
kortare 
sömnduration 
jämfört med i 
hemmet (5.5 timmar 
på sjukhus jämfört 
med 7.0 hemma) 
Flera faktorer 
påverkade sömnen 

10/13 



   

 

 2  

Sleep 
Duration 
and Quality 
in the 
General 
Internal 
Medicine 
Inpatient 
Population 

Tidskrift: 
PLOS ONE 

Årtal: 2016 

medicinavdelnin
g. 

sömnkvaliteten och 
faktorer som 
påverkar 
sömnkvaliteten. De 
fick även fylla i en 
sömnskattningsskala 
(VSH-skala). 
Avdelningarnas 
deltagare slogs ihop 
då de ansågs 
homogena avseende 
sömnkvalitet. 

Analysmetod: 
Korrelations- och 
regressionsanalys 
med linjär 
regression. 

Deltagare: 102 

Land: Kanada 

Vårdkontext: 4 
medicinska 
vårdavdelningar 

negativt där de mest 
betydande var 
störande ljud och att 
personal kom för att 
ge mediciner eller 
göra 
undersökningar. 

Författare: 
Dobing, S., 
Dey, A., 
McAlister, F. 
& Ringrose, 
J. 

Titel:  Non-
pharmacolo
gic 
intervention
s to improve 
sleep of 
medicine 
inpatients: a 
controlled 
study 

Syftet var att 
testa hur 
effektiva olika 
omvårdnadsåtgä
rder är för att 
förbättra 
sömnen hos 
inneliggande 
patienter.  

Typ av studie: 
Kvantitativ 
interventionsstudie 
där vårdpersonal 
följde en checklista 
för att minska 
störningar under 
natten. 

Datainsamling: 2 
avdelningar var 
interventionsavdelni
ngar, övriga 3 var 
kontrollavdelningar. 
Samtliga deltagare 
fick svara på en 
enkät samt en 

Det framkom inga 
signifikanta 
skillnader mellan 
sömnkvalitet och 
sömnduration hos 
interventionsgruppe
n jämfört med 
kontrollgruppen. 
Patienter uppgav att 
bland annat ljud, 
obekväma sängar, 
obekant miljö och 
vård nattetid störde 
sömnen.  

9/13 
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Tidskrift: 
Journalof 
Community 
Hospital 
Internal 
Medicine 
Perspectives 

Årtal: 2017 

sömnskattningsskala 
(VSH). 

Analysmetod: 
Statistisk analys med 
chi-square och t-test. 

Deltagare: 80 

Land: Kanada 

Vårdkontext: 5 
medicinska 
vårdavdelningar 

Författare: 
Gellerstedt, 
L., Medin, J., 
Rydell 
Karlsson, M. 

Titel: 
Patients’ 
experiences 
of sleep in 
hospital: a 
qualitative 
interview 
study 

Tidskrift: 
Journal of 
Research in 
Nursing 

Årtal: 2014 

Syftet var att 
utforska och 
beskriva 
patienters 
upplevelser av 
att sova på 
sjukhus.  

 

Typ av studie: 
Kvalitativ deskriptiv 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer samma 
dag patienter skrevs 
ut. Öppen fråga om 
patienters 
upplevelser av att 
sova på sjukhus. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant.  

Analysmetod: 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Meningsenheter, 
koder, kategorier 
och teman togs fram. 

Deltagare: 10 

Land: Sverige 

Vårdkontext: 3 
vårdavdelningar  

Fyra teman som 
påverkar sömnen 
identifierades. Dessa 
var sjuksköterskans 
bemötande och 
agerande, 
omgivningsfaktorer/
fysiska faktorer som 
störande ljud och 
ljus och 
hälsoaspekter som 
smärta och oro över 
sjukdom, graden av 
inflytande och 
patientens integritet. 

14/14 
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Författare: 
Lane, T., 
East, L. A. 

Titel: Sleep 
disruption 
experienced 
by surgical 
patients in 
an acute 
hospital 

Tidskrift: 
British 
Journal of 
Nursing 

Årtal: 2008 

Syftet var att 
beskriva 
sömnupplevelse
n hos patienter 
på en 
kirurgavdelning. 

 

Typ av studie: 
Mixed methods-
design. 

Datainsamling: 
Den kvalitativa delen 
gjordes i form av 
öppna intervjuer 
med 3 frågor. Den 
kvantitativa delen 
gjordes genom en 
enkät samt VAS-
skala. 

Analysmetod: Den 
kvalitativa datan 
analyserades genom 
en enkel tematisk 
analys där koder och 
teman togs fram. 
Den kvantitativa 
datan analyserades 
genom korrelations- 
och 
regressionsanalys 
med Spearman och 
Pearson. 

Deltagare: 17 

Land: England 

Vårdkontext: 3 
kirurgiska 
vårdavdelningar 

Det fanns ett stort 
samband mellan 
störd sömn och 
omgivningsfaktorer 
där störande ljud var 
den största 
påverkande faktorn. 
Även personliga 
faktorer som att 
känna sig spänd och 
smärta påverkade 
sömnen negativt. 

Kvant: 11/13 

Kval: 12/14 

Författare: 
Lei, Z., 
Qiongjing, 
Y., Qiuli, W., 
Sabrina, K., 
Xiaojing, L., 
Wang 
Changli, W. 

Syftet var att 
studera sömn 
och faktorer 
som stör 
sömnen hos 
patienter 
inneliggande på 
sjukhus, samt 
hur 
sjuksköterskor 

Typ av studie: 
Deskriptiv 
kvantitativ 

Datainsamling: 
Forskarassistenter 
delade ut enkäter 
och PSQI till 
deltagarna och gav 

45 % av deltagande 
patienter sov dåligt 
på sjukhus jämfört 
med 2 % i hemmet. 
Många faktorer 
störde sömnen. De 
mest betydande var 
att behöva använda 
toaletten, ljud från 
sjuksköterskors 

11/13 



   

 

 5  

Titel: Sleep 
quality and 
sleep 
disturbing 
factors of 
inpatients in 
a Chinese 
general 
hospital 

Tidskrift: 
Journalof 
Clinical 
Nursing  

Årtal: 2009 

respektive 
patienter 
upplever vad 
som stör 
sömnen.  

de ifyllda enkäterna 
senare till forskarna.  

Analysmetod: 
Statistisk analys med 
chi-square samt 
korrelations- och 
regressionsanalys 
genom logistisk 
regression. 

Deltagare: 397 

Land: Kina 

Vårdkontext: 
Allmänmedicinska 
och kirurgiska 
vårdavdelningar  

skor, obehag/dåligt 
mående relaterat till 
sjukdom och oro. 

Författare: 
Mi-Ling 
Wong, E., 
Chair, S-Y., 
Leung, D. Y. 
P., Wai-Chi 
Chan, S. 

Titel: Can a 
brief 
educational 
intervention 
improve 
sleep and 
anxiety 
outcomes for 
emergency 
orthopaedic 
surgical 
patients? 

Tidskrift: 
Contempora
ry Nursing 

Årtal: 2014 

Syftet var att 
undersöka 
effekten av BEI 
avseende 
patienten 
smärtnivå, oro 
och sömn under 
sjukhusvistelsen
. 

 

 

Typ av studie: 
Kvantitativ 
interventionsstudie 
där interventions-
grupper fick utöver 
den ordinarie vården 
även lära sig 
andningsövningar. 

Datainsamling: 
Oro, smärta och 
sömn mättes. 
Sömnen skattades 
genom en 6 poängs 
Likert skala. En 
kvalitativ fråga 
ställdes där 
deltagarna fick 
identifiera faktorer 
som bidrog till 
sömnstörning.  

Analysmetod: 
Statistisk analys med 
chi-square, t-test och 
ANOVA. 

Sömntillfreds-
ställelsen var högre 
hos interventions-
gruppen vid samtliga 
fyra mättillfällen. 
Dock ökade 
sömntillfreds-
ställelsen i både 
kontrollgruppen och 
interventions-
gruppen från det 
första mättillfället 
(lägst 
tillfredsställelse) till 
det sista (högst 
tillfredsställelse). 
Åtta patienter i 
interventions-
gruppen sa att BRE 
hjälpte deras sömn. 
Som svar på den 
kvalitativa frågan 
blev svaret obekanta 
ljud, provtagningar 

11/13 
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Deltagare: 152 

Land: Hong Kong 

Vårdkontext: 4 
ortoped- och 
traumavårdavdelnin
gar 

och antagning av nya 
patienter. 

Författare: 
Norton, C., 
Flood, D., 
Brittin, A., 
Miles, J. 

Titel: 
Improving 
sleep for 
patients in 
acute 
hospitals 

Tidskrift: 
Nursing 
Standard  

Årtal: 2015 

Syftet var att 
utvärdera 
patienters 
upplevda effekt 
av en 
intervention 
med syftet att 
förbättra 
förutsättningarn
a till god sömn. 

Typ av studie: 
Kvantitativ 
interventionsstudie 
där vårdpersonal 
utgick från en 
checklista inför 
natten för att minska 
störningar. 

Datainsamling: 
Deltagarna fick fylla 
i en enkät om sina 
sömnerfarenheter på 
sjukhuset. Ett 
mätverktyg 
installerades på 
olika ställen på 
avdelningarna som 
mätte ljud, ljus, 
luftfuktighet, 
temperatur. 186 
deltagare valdes ut 
genom ett 
bekvämlighetsurval 
för en kortare 
intervju om sömn 
hemma, på sjukhus, 
vad som stör 
sömnen och 
eventuella förslag på 
förbättringar.  

Analysmetod: 
Statistik analys. 
Ingen specifik metod 
nämns.  

Innan 
interventionen 
gjordes intervjuer 
där fyra teman som 
störde sömnen 
identifierades: andra 
patienter, 
omgivningsfaktorer, 
utrustning i 
vårdmiljön och 
personal.  

Efter interventionen 
uppgav 69 % av 
deltagande patienter 
god eller mycket god 
sömn jämfört med 
47 % innan 
interventionen. 
Upplevda störningar 
i form av ljud, 
rutinkontroller och 
temperatur 
minskade.  

9/13 
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Deltagare: 749 och 
783 

Land: England 

Vårdkontext: 
Medicin-, kirurgi-, 
akut- och 
högvårdsavdelningar 

Författare: 
Thomas, K. 
P., Salas, R. 
E., Gamaldo, 
C., Chik, Y., 
Huffman, L., 
Rasquinha, 
R. & Hoesch, 
R. E. 

Titel:  Sleep 
Rounds: A 
Multidiscipli
nary 
Approach to 
Optimize 
Sleep 
Quality and 
Satisfaction 
in 
Hospitalized 
Patients 

Tidskrift: 
Journalof 
Hospital 
Medicine  

Årtal: 2012 

Syftet var att 
utvärdera 
effekten av 
sömnbefrämjan
de åtgärder på 
inneliggande 
patienters 
sömnkvalitet 
och 
sömnduration.  

Typ av studie: 
Kvantitativ 
interventionsstudie 
där patienter 
tillfrågades om sina 
önskemål inför 
kvällen. 

Datainsamling: 
Genom en enkät 
med frågor om 
sömnkvalitet, 
uppskattning av 
sömnkvalitet, 
identifiering av 
sömnstörningar 
samt bedömning av 
patienters 
tillfredsställelse. 
Ljudmätare 
placerades hos några 
utvalda deltagares 
rum. 

Analysmetod: 
Statistik analys med 
Mann-Whitney U 
test. 

Deltagare: 253 

Land: USA 

Vårdkontext: 
Neurologiska och 

Patienter uppgav i 
genomsnitt 5 
timmars nattsömn. 
Det fanns inga 
signifikanta 
skillnader i 
sömnduration och 
antal uppvaknanden 
i de olika faserna av 
interventionen. 
Insomningstiden var 
signifikant kortare i 
en av faserna. De 
faktorer som störde 
sömnen mest var 
smärta och att bli 
störd av personalen.  

8/13 
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neurokirurgiska 
vårdavdelningar 

Författare: 
Yilmaz, M., 
Sayin, Y., 
Gurler H. 

Titel: Sleep 
Quality of 
Hospitalized 
Patients in 
Surgical 
Units 

Tidskrift: 
Nursing 
Forum 

Årtal: 2012 

Syftet var att 
bestämma 
sömnkvaliteten 
hos patienter 
inlagda på 
kirurgiska 
avdelningar och 
de faktorer som 
påverkar det. 

 

Typ av studie: 
Deskriptiv 
kvantitativ studie 

Datainsamling: 
Data samlades in 
genom en enkät 
utformad av 
författarna samt en 
Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI) 
där fem eller mer 
poäng indikerade på 
låg sömnkvalitet. 

Analysmetod: 
Deskriptiv analys 
och statistisk analys 
med Mann-Whitney 
U-test och t-test.  

Deltagare: 411 

Land: Turkiet 

Vårdkontext: 
Ortopedisk-, kirurg-, 
hjärt-, urolog-, 
öron/näsa/hals- och 
ögonavdelning 

Patienter uppgav 
sämre sömnkvalitet 
på sjukhus än 
veckan innan 
sjukhusvistelsen. 
Sömnen påverkades 
negativt av många 
faktorer där de tre 
mest betydande var 
att personer som 
kommer in och ut ur 
salen, störande och 
sjukhusets sovtid. 

11/13 

Författare: 
Yuen Lee, C., 
Pau Le Low, 
L., Twinn, S. 

Titel: Older 
men’s 
experiences 
of sleep in 
the hospital 

Tidskrift: 
Journal of 

Syftet var att 
undersöka 
sömnupplevelse
n hos äldre 
patienter 
inneliggande på 
en 
rehabiliteringsa
vdelning. 

 

Typ av studie: 
Deskriptiv kvalitativ 
studie 

Datainsamling: 
Data samlades in 
dels genom en 
demografisk 
dataenkät, två 
semistrukturerade 
intervjuer med varje 

Fyra 
huvudkategorier 
presenterades: 
sömnmönster under 
sjukhusbesöket, 
avdelningens 
offentliga miljö 
(svårt att få lugn och 
ro, obekant miljö), 
känsla av hjälplöshet 
(rutiner på 
avdelningen, 

13/14 
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Clinical 
Nursing 

Årtal: 2007 

deltagare samt en 
sömndagbok.  

Analysmetod: 
Innehållsanalys 
genomfördes. 
Intervjuerna skrevs 
ner ordagrant på 
kinesiska. En tolk 
översatte till 
engelska. Tolken och 
den första 
författaren gick 
genom intervjuerna 
för att säkerställa 
korrekt översättning. 
De gjorde kategorier, 
och subkategorier 
och koder av 
intervjuerna. 
 
Deltagare: 6 
 
Land: Hong Kong 
 
Vårdkontext: 
Geriatrisk 
vårdavdelning 

inaktivitet dagtid, 
vänta på att få hjälp 
av personal, 
ouppfyllda 
önskemål), 
kulturella 
övertygelser och 
utövande. 
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR 

 
Följande frågor är hämtade från Friberg (2012, s. 138-139)  
 
Frågor vid kvalitativa studier: 
 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 
4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
5. Hur är metoden beskriven? 
6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
7. Hur har data analyserats? 
8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
9. Vad visar resultatet? 
10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
11. Vilka argument förs fram? 
12. Förs det några etiska resonemang? 
13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 
Frågor vid kvantitativa studier: 
 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 
4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
5. Hur är metoden beskriven? 
6. Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 
7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
9. Vad visar resultatet? 
10. Vilka argument förs fram? 
11. Förs det några etiska resonemang? 
12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 
13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden
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