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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Patienter som är inlagda på sjukhus kan uppleva försämrad sömnkvalitet då 
miljön är annorlunda i jämförelse mot vad de är vana vid. De upplever att de vaknar samt 
somnar tidigare på sjukhus än vad de gör hemma. Deras sömn kan bli störd av 
sjuksköterskor som utför olika undersökningar, av sjukhusmiljön i sig som kan bidra till 
minskad sömn eller på grund av tankar som uppstår kring sjukdomen som kan leda till oro, 
rädsla och ångest. Om patienter inte får tillräckligt med sömn blir kroppens återhämtning 
fördröjd och det tar längre tid att återfå hälsa. 
Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka patienters sömn 
på sjukhus. 
Metod: En allmän litteraturöversikt som inkluderar sex kvalitativa artiklar, fem kvantitativa 
artiklar samt två artiklar som är både kvalitativa och kvantitativa.  
Resultat: Resultatet påvisade fyra teman, vilka var utbildning och egna erfarenheter, 
vårdkulturens påverkan på sömnen, nya arbetssätt för sjuksköterskor och främja patienters 
individuella behov. I dessa teman presenteras olika omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor 
kan tillämpa för att främja patienters sömn. 
Slutsats: Sjuksköterskor kan med hjälp av enkla omvårdnadsåtgärder påverka patienters 
sömn när de vårdas på sjukhus. Genom en god vårdkultur, kunskap om sömn och dess 
betydelse, undvika att väcka patienter i onödan och att individanpassa miljön, kan 
sjuksköterskor påverka patienters sömn på sjukhus. 
Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, omvårdnadsåtgärder, sömnbesvär, sömnfrämjande, 
sömnkvalitet. 
  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Patients in the hospital may experience poor quality of sleep as the 
environment is different compared to what the patients are used to. Patients find that they 
wake up and fall asleep earlier in the hospital than they usually do at home. Their sleep may 
have been interrupted by nurses taking various controls, the hospital environment may help 
reduce sleep or thoughts that arise around the disease that can lead to anxiety and fear. 
Purpose: The purpose was to describe how nurses nursing can affect patients' sleep in 
hospitals. If patients do not get enough sleep, the body's recovery will be delayed and it will 
take longer to regain health. 
Method: A general literature review that includes seven qualitative articles, four quantitative 
articles and two articles that are both qualitative and quantitative. 
Result: The result established four themes that were education and own experiences, the 
health culture's influence on sleep, new ways of working for nurses and promoting patients' 
individual needs. These themes present the approach that the nurse can apply to promote 
patient sleep. 
Conclusions: Nurses can use simple nursing measures to affect patients' sleep when they 
are in the hospital. Through a good care culture, knowledge of sleep and its importance, 
avoiding unnecessarily awakening and personalizing the environment, nurses can affect 
patients' sleep in hospital. 
Keywords: General literature review, nursing actions, insomnia, sleep promotion, sleep 
quality. 
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1 INLEDNING  

När människor drabbas av sjukdom eller skada kan de behöva vårdas på sjukhus. Väl där kan 
de få problem med sömnen för att de till exempel upplever oro, smärta eller vistas i en ny 
okänd miljö. Sömn är ett grundläggande behov som sjuksköterskor har ett ansvar att 
tillgodose genom olika omvårdnadsåtgärder. Men det finns faktorer i vårdmiljön som kan 
bidra till dålig sömn som exempelvis buller, ljus eller att personalen stör patienter i onödan 
på nätterna. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna och har förståelse för sömnens 
betydelse och att i vårdplaneringen arbeta mot att främja patienters sömn. Intresset till detta 
ämne kommer från skribenternas tidigare erfarenheter där vi varit ute på verksamhetsförlagd 
utbildning samt från våra tidigare arbeten inom hälso -och sjukvård, där vi sett hur viktig 
sömnen är för patienters hälsa, välbefinnande och återhämtning av sjukdom, samt hur 
sömnen påverkar det vardagliga livet. I den kommande rollen som sjuksköterskor kommer vi 
säkerligen möta många patienter med dålig sömnkvalitet och minskad sömn. Det vi också har 
iakttagit är att det finns vårdpersonal som väcker patienter på natten. Det vi har reagerat på 
är att sjuksköterskor anser att buller är en del av vårdmiljön och att det inte går att göra 
något åt det. Deras förhållningssätt kan vara att patienter kan sova när de har kommit hem 
istället, vilket vi inte kan hålla med om eftersom sömnen är en betydande del för 
återhämtningen hos alla människor men framförallt hos patienter som drabbats av sjukdom 
eller skada. Således är det viktigt för oss att ha kunskap inom detta område i vår kommande 
yrkesprofession som sjuksköterskor. Intresseområdet i detta examensarbete valdes med 
inspiration från forskargruppen Care, Recovery and Health, inom akademin för hälsa, vård 
och välfärd på Mälardalens högskola. Deras område var vårdhandlingar som sjuksköterskor 
kan använda sig av för att främja patienters sömn när de vårdas på sjukhus. Då vi ansåg att 
innebörden av begreppet vårdhandling kan tolkas på flera olika sätt valde vi att begränsa ner 
det till att fokusera på hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka patienters sömn på 
sjukhus. 

2 BAKGRUND 

Avsnittet bakgrund inleds med en beskrivning av sömn, olika sömnstadier, orsaker till 
sömnbrist samt konsekvenser av sömnbrist. Därefter beskrivs patienters upplevelse av sömn 
på sjukhus och sjukhusmiljöns påverkan på patienters sömn, teoretiskt perspektiv och till sist 
presenteras arbetets problemformulering. 
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2.1 Sömn 

Människan sover nästan en tredjedel av sitt liv. Sömn är ett tillstånd när det är låg fysisk 
aktivitet i kroppen men där hjärnan fortfarande arbetar (Asp & Ekstedt, 2014). En vuxen 
människa behöver ungefär mellan sju till åtta timmars sömn varje natt för att hälsan inte ska 
påverkas (Perry, Patil & Presley- Cantrell, 2013). Sömnbehovet utgår ifrån tidigare natts 
sömnkvalitet samt hur mycket vaken tid som människan har haft det senaste dygnet. Om en 
människa har ett sömnbehov på cirka åtta timmar per natt så behöver denne ha varit vaken i 
cirka 16 timmar för att kunna somna (Asp & Ekstedt, 2014). Under sömn är medvetandet 
sänkt utan att människan är medveten om det, blodtrycket och pulsen sjunker samt att 
blodflödet till hjärnan minskar. När människan sover minskar utsöndring av stresshormoner 
medan utsöndring av uppbyggande hormoner ökar och immunsystemet aktiveras. Det gör att 
kroppen kan återhämtas och fyllas på med energi. Sömn är ett grundläggande behov och är 
således nödvändig för att upprätthålla hälsa och främja återhämtning efter exempelvis en 
sjukdom eller skada (Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2014). Hjärnan bygger upp 
serotonin -och noradrenalinhalterna under natten, vilket har en betydande effekt för minnet 
och inlärningen (Asp & Ekstedt, 2014). 
 

2.1.1 Olika sömnstadier 
Sömnen delas in i fem olika stadier där kroppen och hjärnan går igenom olika faser. I stadie 
ett sker själva insomnandet. Människan svävar mellan sömn och vakenhet, är känslig mot 
yttre faktorer såsom ljud och ljus och sömnen kan lätt störas av dessa faktorer. I stadie två 
sker bassömnen och hela kroppen är avslappnad. Ungefär hälften av den totala sömnen utgör 
bassömnen. I stadie tre och fyra sker djupsömnen och här sker hjärnans återhämtning. 
Djupsömnen är det viktigaste stadiet för att hjärnan ska återhämta sig. REM-sömnen är det 
sista stadiet och innebär att ögonrörelserna under ögonlocken är snabba när man drömmer. 
Här befinner sig hjärnan i ett nästan vaket tillstånd med känslor, tankar och intryck. 
Nervsignalerna som skickas till den delen i hjärnan som styr rörelser blockeras, så att 
människan inte utför rörelserna som denne drömmer om. Andra delar av hjärnan är 
bortkopplade så att människan inte kan känna av ett tidsbegrepp eller planera något, vilket 
gör att människan får osorterade intryck i drömmen (Asp & Ekstedt, 2014).  

2.1.2 Orsaker till sömnbrist 
Sömnbrist beskrivs som en minskad förmåga att ha en nattlig sömn vilket ger en ökad 
vakenhet och/eller ett förändrat sömnmönster (Pilkington, 2013). Mer än 35% av alla vuxna 
sover mindre än sju timmar under en 24-timmarsperiod. En anledning till sömnbrist kan 
vara att det finns en okunskap om hur mycket en människa behöver sova varje natt samt 
varför det är så viktigt att sova (Perry m.fl., 2013). Sömnbrist kan uppstå när människan är 
sjuk, upplever oro, känner smärta eller om människan har kommit till en ny okänd miljö, 
exempelvis till sjukhuset. Det finns ett flertal faktorer som kan påverka patienters sömn på 
sjukhus. Några av dessa faktorer kan exempelvis vara den nya miljön där de kan känna sig 
otrygga, de kan känna smärta och ångest, men det kan även vara stressen som kroppen kan 
utsättas för vid sjukdom och ohälsa. Dessa faktorer kan i sin tur leda till sömnbrist 
(Pilkington, 2013).  



   

 

3 

 

2.1.3 Konsekvenser av sömnbrist 
Dålig sömnkvalitet och en sovtid på mindre än 7 timmar per natt riskerar att ge metabola 
störningar som exempelvis glukosintolerans, som i sin tur kan leda till diabetes, fetma, högt 
blodtryck samt hjärtsjukdomar. Sömnbrist kan även påverka humöret och ge 
inlärningsproblem, depression, minskad livsglädje, koncentrationssvårigheter och även en 
ökad reaktionstid. Sömnbrist kan således påverka vardagen, arbetet och riskera olyckor vid 
fordonskörning (Perry m.fl., 2013). När människan drabbas av sjukdom eller skada har 
kroppen ett större behov av sömn då sömnbrist annars kan leda till följdsjukdomar 
(Gellerstedt m.fl., 2014). Sömnen bidrar till att viktiga funktioner i kroppen fungerar, som 
ämnesomsättningen och hjärnfunktionen, såsom känslorregistrering och minnesfunktionen 
(Perry m.fl., 2013), sömnbrist kan även öka risken för infektioner samt göra det svårare för 
kroppen att bli frisk från sjukdom eller infektion (Asp & Ekstedt, 2014). Sömnen bör värderas 
minst lika viktigt som kost och fysisk hälsa (Perry m.fl., 2013). 
 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan beskrivs olika faktorer som påverkar patienters sömn under deras sjukhusbesök.  

2.2.1 Patienters upplevelse av sömn på sjukhus 
Patienters upplevelse av att sova på sjukhus har visats vara annorlunda i förhållande till hur 
de sover hemma. De upplever att de vaknar tidigare än vad de brukar göra hemma samt att 
de somnar tidigare än vad de brukar göra hemma. De kan uppleva att deras sömn har blivit 
avbruten av olika anledningar och att de sover mindre än vad de önskar (Costa & Ceolim, 
2013). Ett sjukhusbesök kan upplevas oroväckande, vilket kan hålla dem vakna på nätterna 
under deras sjukhusbesök (Pilkington, 2013). Efter den tredje eller fjärde natten kan de bli 
mer vana med miljön och de rutiner som finns på sjukhuset. Detta gör att de blir mer 
bekväma och kan slappna av och kan ta igen den sömn som de förlorat under de första 
nätterna på sjukhuset (Humphries, 2008). Det som också kan påverka hur patienter sover på 
sjukhus kan vara tankar som uppstår kring deras sjukdom eller tillstånd vilket kan leda till 
oro, rädsla eller ångest (Cilingir, Hintistan, & Ergene, 2016; Dogan, Ertekin, & Dogan, 2005; 
Dobing, Frolova, McAlister & Ringrose, 2016). De kan tänka på sådant som behöver göras i 
hemmet men som inte är möjligt då de ligger på sjukhuset, vilket kan leda till att en inre 
stress byggs upp av dessa tankar (Dogan m.fl., 2005). 
 
Smärta är en faktor som kan påverka sömnen (Cilingir m.fl., 2016; Costa & Ceolim, 2013; 
Dobing m.fl., 2016; Dogan m.fl., 2005; Humphries, 2008). Smärta kan uppstå av sådant som 
inte kan undvikas, exempelvis att patienter nyligen har opererats och därför upplever smärta, 
eller att de har fått en kateter som leder till smärta eller en känsla av obehag (Yilmaz, Sayin & 
Gurler, 2012). Sömnbrist kan kopplas till en ökad smärta genom att patienter ändrar 
uppfattningen av smärta och symtom, vilket kan leda till att de upplever smärtan värre än 
vad de hade upplevt vid god sömn (Pilkington, 2013). En annan orsak till sömnbrist är att 
patienter kan känna saknad av deras familj (Costa & Ceolim, 2013; Zhang m.fl., 2009). Det 
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har också visats att de kan känna sig osäkra och otrygga under deras sjukhusvistelse på grund 
av vårdpersonal som inte vårdar på ett omsorgsfullt sätt. Patienter kan uppleva övergivenhet 
när vårdpersonalen inte håller sina tider enligt överenskommelse eller att de inte gör sådant 
som de lovat patienterna (Gellerstedt m.fl., 2014). Vårdpersonalens omvårdnadsarbete har 
ibland gjort att de har känt en brist på självkontroll, vilket kan leda till att de känner sig 
ledsna och längtar hem (Zhang m.fl., 2009). 

2.2.2 Sjukhusmiljöns påverkan på patienters sömn 
Det finns faktorer i miljön som kan vara störande för sömnen, en av dessa beskrivs vara 
belysningen som kan upplevas stark på nätterna. Den starka belysningen kan bli ett hinder 
för en god nattsömn (Costa & Ceolim, 2013; Dobing m.fl., 2016; Gellerstedt m.fl., 2014; 
Pilkington, 2013). Även bristen på dagsljus visas minska sömnkvaliteten på nätterna (Cilingir 
m.fl., 2016). Ytterligare faktorer som patienter upplever som störningsmoment kan vara 
buller från andra patienter eller vårdpersonal på sjukhuset (Cilingir m.fl., 2016; Dobing m.fl, 
2016; Gellerstedt m.fl, 2014; Yilmaz m.fl., 2012). Bullret kan uppstå från vårdpersonal eller 
andra patienter som går runt på avdelningen under nätterna och låter, vilket kan göra att de 
inte kan sova eller att sömnen blir avbruten (Dogan m.fl., 2005; Zhang m.fl., 2009) samt att 
ljud från sjuksköterskor som pratar med varandra ute i korridorerna stör patienters sömn 
(Zhang m.fl., 2009). Det har visats att patienters sömn minskar med 1,8 timmar på sjukhus 
jämfört med sömn i hemmet. En intervju med patienter visade att den största faktorn som 
påverkade deras sömnkvalitet var buller från vårdpersonal och maskiner på avdelningen. 
Buller som stör kan komma från apparater och maskiner som piper och larmar (Dogan m.fl., 
2005; Gellerstedt m.fl., 2014), men kan även orsakas av telefoner som ringer samt ljud från 
luftkonditioneringen (Zhang m.fl., 2009). Patienter uttryckte sig dock förstående när det 
gällde buller från sjuksköterskor då de förstod att de behövde utföra sitt arbete och att det 
kan låta under omvårdnadsarbetet (Delaney, Currie, Huang, H-C, Lopez & Van Haren, 2018). 
Att sjuksköterskor tar prover och utför undersökningar vid flera tillfällen under nätterna, 
såsom vitala parametrar och blodprover samt att de administrerar läkemedel, kan vara 
störande för patienter då deras sömn blir avbruten och de kan uppleva svårigheter med att 
somna om. Det är många patienter som menar på att deras sömnkvalitet inte blir god på 
grund av att de blir väckta mitt i natten (Cilingir m.fl., 2016; Costa & Ceolim, 2013; Dobing 
m.fl., 2016; Gellerstedt m.fl., 2014; Yilmaz m.fl., 2012; Zhang m.fl., 2009). En annan 
anledning till att patienter vaknar på nätterna kan vara att de sover i sjukhusrum som är 
överfulla vilket kan leda till att ljud från andra patienter påverkar sömnen till det negativa 
(Cilingir m.fl., 2016). En annan miljöfaktor som påverkar sömnen är temperaturen på 
avdelningarna där patienterna upplever att temperaturen på rummet är antingen för varm 
eller för kall, vilket gör det svårare för dem att sova (Costa & Ceolim, 2013; Dogan m.fl., 
2005; Yilmaz m.fl., 2012). 
 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Nightingale var en teoretiker som var aktuell under Krimkriget och blev en föregångare till 
ett nytt omvårdnadsarbete. Hennes teori går ut på att ordna en rogivande omgivning och 
miljö då det gynnar patienters återhämtning av sjukdom och ohälsa. Hon menar på att 
patienter måste trivas i miljön denne befinner sig i för att läkningsprocessen ska fungera. 
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Hon förklarar att ohälsa eller sjukdom kan komma från lidande och att lidandet kan komma 
ifrån dålig miljö, dålig kost eller brist på en andlig styrka. Vidare förklaras att sjuksköterskor 
bör sträva efter att ge patienter förutsättningar till en god miljö som gör att naturens egna 
krafter kan hjälpa patienters återhämtning (Nightingale, 1989). Nedan kommer fyra 
komponenter att tas upp i enlighet med hennes teori om miljön och miljöns betydelse för 
patienters återhämtning. Dessa komponenter kan ses som relevanta faktorer för detta 
examensarbete, vars syfte var att beskriva hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka 
patienters sömn på sjukhus. Nightingales teori om miljön kommer att användas för att 
diskutera resultatet i examensarbetets resultatdiskussion. 

2.3.1 Luft 
Den viktigaste faktorn för att främja patienters återhämtning från ohälsa och sjukdom är 
frisk luft. Sjuksköterskor bör se till att hålla en god ventilation i rummet och att släppa in 
frisk luft, helst luft utifrån naturen då luften från korridoren inte alltid kan ses som frisk. 
Sjuksköterskor ska inte vara rädda för att öppna fönstret och släppa in kall luft och tro att 
patienter kommer bli sjuka, utan den kalla friska luften kommer göra gott för dem och deras 
välmående. Sjuksköterskor bör dock vara uppmärksamma på att patienters 
kroppstemperatur inte sjunker då en sjuk människa inte skapar lika mycket värme själv som 
en frisk människa (Nightingale, 1989).  

2.3.2 Ljus 
Nightingale (1989) beskriver ljuset som den andra viktigaste faktorn för patienters 
återhämtning av hälsa och sjukdom. Hon förklarar att patienter kan ha svårt att skilja på ett 
sjukhusrum och sovrum då patienter ligger i sängen mest hela dagarna under sitt 
sjukhusbesök. Sjuksköterskor kan hjälpa till att få upp patienter ur sjukhussängarna under 
dagen och placera dem vid ett fönster så att de kan se solljus och himmelen. Det kan annars 
ge negativa effekter om patienter inte kan se solljus eller se ut i naturen. De behöver se direkt 
solljus, inte endast ljus från lampor.  

2.3.3 Ljud 
Onödigt buller är också en anledning till att patienter blir störda i deras sömn. Ett plötsligt 
buller är mer störande än ett ihållande buller. Om patienter väcks av ett plötsligt buller kan 
det leda till att de kan känna oro och kan därmed ha svårt att somna om. Nightingale 
förklarar att om patienter väcks efter några minuters sömn kan de ha svårare att somna om 
än om de väcktes efter några timmars sömn. Vid för lite sömn kan smärta växa sig större och 
vid tillräcklig sömn kan smärtan bli mindre. Nightingale (1989) menar på att sömnen således 
är viktig om patienter upplever smärta. En frisk människa bör inte sova under dagen då det 
kan förstöra nattsömnen, men ju mer en sjuk människa sover desto mer kommer människan 
kunna sova i helhet. Därför är det bra om patienter sover under dagarna. Personalen bör inte 
försöka smyga på natten vid omvårdnadsåtgärder då det kan göra att patienters omedvetet 
eller medvetet anstränger sig för att lyssna eller försöka rikta deras uppmärksamhet åt ett 
annat håll för att inte höra vad som sägs eller görs. Därför bör sjuksköterskor arbeta med en 
stadig hand och gå i vanlig fart vid omvårdnadsarbetet på natten (Nightingale, 1989).  
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2.3.4 Att iaktta den sjuke 
Som sjuksköterska är det viktigt att kunna iaktta patienter för att se hur deras mående är och 
om några symtom för förbättring eller försämring i patienters ohälsa visas. Att iaktta 
patienter kan vara betydande för att sjuksköterskor ger den omvårdnad som patienter 
behöver. Ett exempel som ges är att sjuksköterskor kan fråga patienter om hur det sover 
under natten och en patient svarar dåligt då denne har sovit mindre än 10 timmar som 
patienten brukar sova. Medans en annan patient också svarar dåligt då denne har vaknat 
flera gånger under natten och bara sovit totalt i ett par timmar. Här kan sjuksköterskor 
behöva vara uppmärksam på om patienter säger att de sovit dåligt och varför de har sovit 
dåligt, då alla patienter uppfattar saker och ting olika. Sjuksköterskor kan genom sin 
iakttagelse ge rätt omvårdnad till patienten. Patienter som vaknar flera gånger under natten 
kanske var oroliga och behövde någon att prata med, eller kände sig frusen eller behövde 
något att äta (Nightingale, 1989).  
 

2.4 Lagar och styrdokument 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskriver att personal inom vården ska arbeta 
med en god kvalitet för att kunna tillgodose patienters behov. Även för att kunna ge trygghet, 
säkerhet och visa respekt, för att sedan kunna ge patienter självbestämmande och bevara 
deras integritet. Patientlagen (2014:821) menar att all hälso- och sjukvård ska genomföras 
tillsammans med patienter där hänsyn tas till deras individuella behov och önskemål. 
Personalen får inte heller vårda patienter utan att först ha fått deras samtycke. Detta kan ses i 
att sjuksköterskan anpassar omvårdanden för den unika patienten och utformar vårdmiljön 
utifrån patientens behov. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017a) förklaras det att sjuksköterskor ansvarar för att arbeta mot en 
bättre och hållbar miljö då miljön har en viktig betydelse för hälsan. Sjuksköterskor ska 
tillsammans med patienter arbeta för att dem ska uppnå välbefinnande och livskvalitet vid 
hälsoproblem eller sjukdom. Legitimerade sjuksköterskor har ett yrkesansvar att utveckla 
deras kompetens för att kunna ge den bästa omvårdnaden till alla patienter, vilken innebär 
att se patienters helhetsperspektiv för att kunna hjälpa dem till exempelvis en god sömn. 
Svensk sjuksköterskeförening (2017b) förklarar i kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska att en av sjuksköterskors uppgifter är att ge omvårdnad för att bibehålla, 
främja eller återställa patienters hälsa. Även att sjuksköterskan ska utveckla och utforma en 
god och hållbar vårdmiljö för patienter. 
 

2.5 Problemformulering 

Patienter som är inlagda på sjukhus kan uppleva försämrad sömnkvalitet då miljön är 
annorlunda i jämförelse mot vad de är vana vid. Det kan exempelvis vara ljud, ljus och 
rumstemperaturen som håller dem vakna på nätterna. Det kan även vara sjuksköterskor som 
väcker dem under nätterna eller under deras vila på dagen för provtagningar, 
undersökningar eller administrering av läkemedel. Psykiska påfrestningar som hemlängtan, 
saknad av familjen, oro, ångest eller smärta kan påverka sömnen till det negativa. 



   

 

7 

Sömnstörningar kan leda till att patienter blir stressade, vilket kan fördröja kroppens 
återhämtning och göra att läkning av sjukdom blir onödigt lång. För lite sömn eller dålig 
sömnkvalitet kan också ge en ökad smärta. Om patienter inte får tillräckligt med sömn blir 
kroppens återhämtning fördröjd och det tar längre tid att återfå hälsa. Sjuksköterskors 
omvårdnadsansvar är att främja sömnen och att ge patienter möjlighet till en lugn vårdmiljö 
och minska deras stress, detta för att förbättra deras sömnkvalitet så att de så snabbt som 
möjligt återhämtar sig och blir återställda. Den teoretiska utgångspunkten beskriver 
betydelsen av en rogivande omgivning och miljö då det gynnar patienters återhämtning av 
sjukdom och ohälsa. Därför kan det vara av vikt att som sjuksköterska fördjupa kunskapen 
om hur viktigt det är att patienter får möjlighet att sova under sitt sjukhusbesök då det är i 
den djupa sömnen som kroppen återhämtar sig, vilket i sin tur kan öka patienters hälsa och 
välbefinnande. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka patienters sömn på 
sjukhus. 

4 METOD 

Under denna rubrik redovisas val av metod, datainsamling och urval, analysmetod samt 
etiska överväganden.  
 

4.1 Val av metod 

I detta examensarbete beskrivs hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka patienters sömn 
på sjukhus. En allmän litteraturöversikt utifrån Fribergs (2017) beskrivning tycktes vara 
lämplig i detta examensarbete då metoden tillåter både kvalitativa och kvantitativa artiklar i 
analysen. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har sökts fram och granskats för att få en 
översikt av aktuell forskning som finns inom det valda området. Friberg (2017) beskriver att 
meningen med en litteraturöversikt är att välja ut ett område som kan ses som ett problem 
och som kan vara av intresse att skaffa sig kunskap inom. Den nya kunskapen kan gynna det 
framtida praktiska vårdarbetet.  
 

4.2 Datainsamling och urval 

Artiklarna till detta examensarbete har sökts fram via databaserna CINAHL Plus, PubMed 
och MEDLINE då dessa omfattar vårdvetenskapliga artiklar. Dock har enbart artiklar från 
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CINAHL Plus och MEDLINE använts i examensarbetet då sökningarna i PubMed inte gav 
några relevanta träffar. Artiklar har även sökts fram via manuella sökningar vilket utfördes 
genom att granska artiklars referenslistor. Genom att granska referenslistor (Gellerstedt, 
Medin, Kumlin & Rydell Karlsson, 2015; Lopez, Blackburn & Springer, 2018; Radtke, 
Obermann & Teymer, 2014; Johansson & Johansson, 2016) hittades sex artiklar (Gardner, 
Collins, Osborne, Henderson & Eastwood, 2009; McIntosh & MacMillan, 2009a; McIntosh & 
MacMillan, 2009b; Salzmann-Erikson, Lagerqvist & Puosette, 2015; Thomas, Salas, 
Gamaldo, Chik, Huffman, Rasquinha & Hoesh, 2012; Ye, Keane, Hutton Johnson & Dykes, 
2013).  
 
Samtliga sökningar är gjorda med en teknik som heter boolesk sökteknik enligt Friberg 
(2017). Boolesk sökteknik används för att kunna precisera artikelsökningarna för att få en så 
relevant träff som möjligt på artiklar som ska svara på examensarbetets syfte. Söktekningen 
utfördes som kombinerade sökningar eller enskilda sökningar med “OR”, “AND” eller “NOT” 
samt att dessa sökningar kan kombineras med trunkering, det vill säga att använda tecknet * 
efter sökorden för att få fram alla böjningar på ordet (Friberg, 2017). Sökningar gjordes med 
sökord som svarade på syftet och några av sökorden som användes var inpatient, sleep, 
nursing, nurse, patient, hospital och promoting. Samtliga sökningar som utfördes hade 
kriterierna peer reviewed och full text. Sökningarna som resulterade i artiklar till 
resultatdelen har sammanfattats och redovisas i en sökmatris i bilaga A. Friberg (2017) 
förklarar att forskning är en färskvara vilket gjorde att en begränsning av artiklar sattes till 
tio år eller yngre. Artiklar äldre än tio år har dock använts då innehållet i dessa artiklar sågs 
vara relevanta och svarade på syftet samt tillförde viktig information till arbetet. Även 
litteraturöversikter och artiklar på annat språk än engelska valdes bort.  
 
Inklusionskriterier för examensarbetet var att studierna skulle vara utförda på patienter som 
vårdas eller har vårdats på sjukhus, eller sjuksköterskor som arbetar på sjukhus och att 
samtliga skulle vara över 18 år. Examensarbetet är försökt att inriktas mot allmänna 
vårdavdelningar, men då det inte fanns tillräckligt med aktuell forskning inom området 
valdes även en artikel från en intensivvårdsavdelning samt en artikel från en 
akutvårdsavdelning. Detta då det framgick att sjuksköterskors omvårdnadsarbete mot att 
påverka sömnen kan appliceras på en allmän vårdavdelning eftersom patienter på 
intensivvårdsavdelningen var vakna och inte intuberade och kopplade till respirator eller i 
behov av annan andningshjälp. Likaså på akutvårdsavdelningen. Exklusionskriterier för 
examensarbetet var att studierna inte skulle vara utförda på en specialistavdelning, med 
undantag för två artiklar som utspelades på en intensivvårdsavdelning och en 
akutvårdsavdelning. Studierna skulle inte heller vara utförda på psykiatriska avdelningar och 
heller inte på patienter med demenssjukdom.  
 
I enlighet med Fribergs (2017) beskrivning i tre steg på en litteraturöversikt inleddes 
datainsamlingen med en stor artikelsökning för att få ett helikopterperspektiv över resultatet 
av artiklarna som fanns inom det valda ämnesområdet. Genom att granska rubriker på 
artiklar som sökts fram gjordes sedan ett urval på de artiklar som verkade intressanta för 
syftet och dess sammanfattningar lästes. Genom att läsa sammanfattningen bildades en 
förståelse för vad artikeln handlade om samt om den svarar på examensarbetets syfte. På så 
sätt har artiklar exkluderats då de inte svarade på detta arbetes syfte, som var att beskriva 
hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka patienters sömn på sjukhus. Nio av Fribergs 
(2017) 13 respektive 14 förslag på kvalitativa och kvantitativa frågor valdes ut till hjälp vid 
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kvalitetsgranskningen för att få fram vilka artiklar som var relevanta och av god kvalitet, 
dessa frågor redovisas i bilaga B. Frågan “Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven?” (Friberg, 2017, s.187), valdes bort 
då den ansågs vara tolkningsbar samt att det kan vara svårt att urskilja en teoribildning i 
artiklarna. “Hur har författarna tolkat studiens resultat?” (Friberg, 2017, s.187), valdes bort 
då frågan är byggd för kvalitativa studier och detta examensarbete använder både kvalitativa 
och kvalitativa artiklar. “Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa isåfall 
formulerade?” (Friberg, 2017, s.187), “Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?” 
(Friberg, 2017, s.187) samt “Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. 
omvårdnadsvetenskapliga antaganden?” (Friberg, 2017, s.187), valdes bort då få av de 
artiklarna som kvalitetsgranskades hade en teoretisk utgångspunkt, vilket skulle innebära att 
artiklarnas poäng och kvalitet sänktes på grund av dessa tre frågor. Under 
kvalitetsgranskningen granskades totalt 26 stycken artiklar med hjälp av de utvalda frågorna. 
Frågorna modifierades för att kunna besvaras med ja eller nej, där ja gav ett poäng och nej 
gav noll poäng. Ett till fem poäng motsvarade låg kvalitet, sex till sju poäng motsvarade 
medelkvalitet och åtta till nio poäng motsvarade hög kvalitet. När kvalitetsgranskningen var 
slutförd återstod sex kvalitativa artiklar, fem kvantitativa artiklar samt två artiklar som är 
både kvalitativ och kvantitativ, med medel samt hög kvalitet, dessa redovisas i bilaga C. 
 

4.3 Analys 

Efter datainsamlingen och urval påbörjades steg ett enligt Fribergs (2017) beskrivning där 
artiklarna som valts ut, lästes flera gånger av skribenterna för att få en tydligare bild av vad 
de handlade om. Sedan markerades artiklarnas syfte, metod och resultat med 
överstrykningspenna i olika färger för att lätt kunna urskilja de olika delarna. Artiklarna 
tilldelades en siffra mellan 1-13 för att kunna skilja dem åt under arbetets gång. En kort 
sammanfattning skrevs om varje artikel i ett separat dokument för att enkelt kunna läsa vad 
artikeln handlade om. Steg två i analysen innebär att söka likheter och skillnader mellan 
artiklarna (Friberg, 2017). Detta gjordes i artiklarnas syfte, metod och resultat. Båda 
skribenterna läste samtliga artiklar för att säkerställa att de tolkades likadant. Först 
analyserades likheter och skillnader i artiklarnas syfte genom att de lästes flera gånger. 
Artiklarna delades upp i olika högar där artiklar med likheter lades i en hög och på så sätt var 
det sedan enklare att urskilja skillnaderna mellan artiklarnas syften. Vid analysen av 
artiklarnas metod delades de kvalitativa och de kvantitativa artiklarna upp var för sig. Genom 
att sortera likheterna i metoderna i en hög och skillnaderna i en annan hög, sågs likheter och 
skillnader på vilken avdelning som studierna har genomförts, hur många deltagare som 
inkluderades samt hur studien genomfördes. Till sist analyserades artiklarnas resultat och 
även här delades artiklarna upp i olika högar utifrån olika teman och begrepp som artiklarna 
tog upp. I det tredje och sista steget enligt Friberg (2017) sammanställdes artiklarna utifrån 
likheterna och skillnaderna som analyserats fram.  
 

4.4 Etiska överväganden 

I detta examensarbete har CODEX (2017) riktlinjer och lagar följts under hela arbetet gång. 
Det är av stor vikt att referera korrekt till tidigare forskning för att inte orsaka oredlighet i 
forskning, till exempel genom plagiat eller att tidigare forskningsresultat används utan 
referens. Med oredlighet menas att skribenterna förvränger artiklarnas metod eller resultat 
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(CODEX, 2017) men också att det kan vara att överskatta artikelns resultat och överdriva 
resultatets betydelse (Vetenskapsrådet, 2017). All forskning som har använts i detta 
examensarbete har refererats enligt APA-style (American Psychological Assosiation, 2018) 
som redovisas i referenslistan som finns i slutet av examensarbetet. Artiklarnas resultat har 
redovisats på så sätt att det inte har överdrivits eller överskattats. Likaså har skribenterna 
haft en öppenhet och transparens vid tolkningen av artiklarna, genom att inte lägga in egna 
värderingar, enligt CODEX (2017). Artiklarna som använts i detta examensarbete är skrivna 
på engelska, för att tolka artiklarna rätt och förstå deras innebörd har skribenterna använt sig 
av Google translate. Citat som har valts ut från artiklar till examensarbetet har skrivits på 
engelska, för att inte riskera att översätta eller tolka fel. 

5 RESULTAT 

 
Artiklarnas syfte, metod och resultat redovisas nedan. En jämförelse av likheter och 
skillnader av artiklarnas syfte har gjorts gemensamt mellan samtliga artiklar. Jämförelsen av 
metod-delen gjordes separat, först mellan de kvantitativa artiklarna, sedan de kvalitativa 
artiklarna och sist mellan artiklarna med mixad metod. Först presenteras vilka 
vårdavdelningar studierna var utförda på och artiklarnas datainsamling, sedan i vilket land 
som studierna var utförda i samt hur många deltagare som deltog. Tillsist presenteras 
artiklarnas dataanalys. Resultatet har jämförts mellan de kvantitativa artiklarna och de 
kvalitativa artiklarna gemensamt och presenteras under fyra olika rubriker. Dessa rubriker är 
utbildning och egna erfarenheter, vårdkulturens påverkan på sömnen, nya arbetssätt för 
sjuksköterskor och främja patienters individuella behov. 
 

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte  

Tio av artiklarnas syften var att se vilka sömnfrämjande insatser som sjuksköterskor på något 
sätt kunde använda sig av för att hjälpa patienter till en god nattsömn (Bartick, Thai, 
Schmidt, Altaye & Solet, 2009; Clark & Mills, 2017; Gardner m.fl., 2009; Gellerstedt m.fl., 
2015; Lopez m.fl., 2018; Salzmann-Erikson m.fl., 2015; Shu-Yen, Tsae-Jyy, Shu Vivienne, 
Shu-Yuan & Heng-Hsin, 2011; Thomas m.fl., 2012; Vincensi, Pearce, Redding, Brandonisio, 
Tzou & Meiusi, 2016; Ye m.fl., 2013). I två av dessa artiklar var syftet att utvärdera hur en 
minskad ljudnivå kunde främja patienters sömn (Gardner m.fl., 2009; Shu-Yen m.fl., 2011). I 
en artikel var syftet att utvärdera effekten av en sömnfrämjande intervention på patienters 
sömnkvalitet och mängd sömn (Thomas m.fl., 2012). En artikels syfte var att beskriva vilka 
yttre faktorer som kunde ha en påverkan på sömnen (Ye m.fl., 2013). En annan artikels syfte 
var den enda artikeln som ville fastställa om användningen av sömntabletter kunde minskas 
med hjälp av att vårdpersonalens störningar minskades (Barticks m.fl., 2009). I två andra 
artiklar var syftet att undersöka hur sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser kunde 
främja patienters sömn (Gellerstedt m.fl., 2015; Salzmann-Erikson m.fl., 2015). 
 



   

 

11 

I en av artiklarna var syftet att utforska sjuksköterskors attityder om sömn och sömnens 
betydelse på sjukhus (McIntosh & MacMillan, 2009a). McIntosh och MacMillan (2009b) och 
Radtke m.fl. (2014) syften handlade om att undersöka och identifiera kunskaperna kring 
sömn. Det som skiljer dessa tre artiklar åt var att en inkluderade sjuksköterskor samt 
sjuksköterskestudenter (McIntosh & MacMillan, 2009a), en artikel endast inkluderade 
sjuksköterskestudenter (McIntosh och MacMillan, 2009b) och en endast inkluderade 
sjuksköterskor (Radtke, Obermann & Teymer, 2014).  
 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

Vid en analys av de fem kvantitativa artiklarnas metoder sågs likheter där tre av studierna 
utfördes på allmänna vårdavdelningar (Clark & Mills, 2017; Bartick m.fl., 2009; Vincensi 
m.fl., 2016). En studie utfördes på en intensivvårdsavdelning (Shu-Yen m.fl., 2011) och en 
utfördes på en akutvårdsavdelning (Gardner m.fl., 2009). Vincensi m.fl. (2016) använde 
enkäter för att jämföra patienters och sjuksköterskors uppfattningar om sömnstörande 
faktorer på avdelningen. Clark och Mills (2017) använde enkäter som patienter fick fylla i 
med omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor kunde använda sig av för att hjälpa patienter 
till en bättre sömn och sedan utvärderades det på morgonen genom att de fick fylla i en ny 
enkät om hur sömnen hade varit under natten. I Shu-Yens m.fl. (2011) studie delades en 
enkät ut samt att sjuksköterskor blev indelade i två grupper, en kontrollgrupp där de 
arbetade efter de vanliga omvårdnadsrutinerna, samt en försöksgrupp som arbetade efter ett 
nytt arbetssätt, för att sedan jämföra vilken grupp som fick det främsta resultatet gällande en 
positiv påverkan av patienters sömn. Bartick m.fl. (2009) använde en enkät som patienter 
fick på morgonen där de fick fylla i hur de hade upplevt natten. Detta gjordes för att se hur 
patienter upplevde deras sömn, om det fanns faktorer som störde deras sömn eller som 
minskade deras sömnkvalitet. Gardner m.fl. (2009) använde insamlad demografisk data för 
att sedan jämföra det mellan två grupper där ena gruppen arbetade efter nya riktlinjer. Clark 
och Mills (2017) studie gjordes med 31 patienter i en kontrollgrupp, samt 31 patienter i en 
interventionsgrupp. Studien utfördes i Lynchburg, USA. Shu-Yens m.fl. (2011) studie 
utfördes i Taiwan i två olika faser och varje fas pågick i tre månader. 55 patienter deltog i 
studien. Vincensi m.fl. (2016) utförde en studie i Minneapolis, USA, där det var totalt 84 
personer som var med i studien. Studien gjordes med två olika grupper där ena gruppen 
bestod av sjuksköterskor och den andra gruppen bestod av patienter. Gardner m.fl. (2009) 
utförde deras studie i Brisbane, Australien med 290 patienter som deltagare. Bartick m.fl. 
(2009) studie gjordes i Massachusetts, USA och inkluderade totalt 267 patienter. Två artiklar 
använde en beskrivande statistik vid dataanalysen (Clark & Mills, 2017; Vincensi m.fl., 2016) 
samt att en av dessa artiklar även använde analytisk statistik med t-test för att analysera 
datan (Vincensi, 2016). Gardner m.fl. (2009) jämförde demografisk data mellan grupper, i 
dataanalysen. Shu-Yen m.fl. (2011) använde en statistisk analys med t-tester och chi-
kvadratiska tester. Till sist använde en artikel (Bartick m.fl., 2009) Z-statistik för att jämföra 
resultaten vid dataanalysen.  
 
Efter att ha analyserat de sex kvalitativa artiklarnas metoder sågs likheter i att alla sex studier 
är utförda på allmänna vårdavdelningar (Gellerstedt m.fl., 2015; McIntosh & MacMillan, 
2009a; Radtke m.fl., 2014; Salzmann-Erikson m.fl., 2015; Thomas m.fl., 2012; Ye m.fl., 
2013). En av artiklarna utförde en interventionsstudie (Thomas m.fl., 2012). I de fem andra 
artiklarna gjordes olika typer av intervjuer. Tre av artiklarna gjorde individuella intervjuer 
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(McIntosh & MacMillan, 2009a; Radtke m.fl., 2014; Salzmann-Erikson m.fl., 2015) samt en 
som gjorde fokusgruppsintervjuer (Ye m.fl., 2013). Gellerstedt m.fl. (2015) har i sin studie 
använt sig av både individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer där frågor ställdes om 
vad sjuksköterskor tyckte var viktigt att tänka på för att påverka patienters sömn när de 
vårdas på sjukhus. I artiklarna ses liknande frågor i intervjuer med sjuksköterskor. Några av 
frågorna var vilka strategier sjuksköterskor har för att främja patienters sömn (Gellerstedt 
m.fl., 2015; Radtke m.fl., 2014; Salzmann-Erikson m.fl., 2015; Ye m.fl., 2013), vad 
sjuksköterskor tror är viktigt för patienter när de sover på sjukhus (Gellerstedt m.fl., 2015), 
om sömn är viktigt för patienter (Gellerstedt m.fl., 2015; Radtke m.fl., 2014), hur 
sjuksköterskor kommunicerar med patienter angående deras sömn (Ye m.fl, 2013) och hur 
sjuksköterskor vet att patienter sovit bra under natten (Radtke m.fl., 2014). Radkes m.fl. 
(2014) studie utfördes i norra centrala Wisconsin, USA. Deltagarna i studien var 20 
sjuksköterskor. McIntosh och MacMillan (2009a) studie utfördes på 26 studenter och 15 
sjuksköterskor. Studien utfördes i Storbritannien. Ye m.fl, (2013) studie utfördes i nordöstra 
USA och studien delades upp i fyra fokusgruppsintervjuer, där de tre första intervjuerna 
gjordes med 52 sjuksköterskor. Salzmann-Erikson m.fl. (2015) studie utfördes på åtta 
sjuksköterskor. Studien utfördes i Sverige. En studie gjord av Thomas m.fl. (2012) utfördes i 
Baltimore USA. Studien delades upp i fyra olika faser för att sedan jämföra resultatet mellan 
de olika faserna. 253 patienter deltog i studien. Gellerstedts m.fl. (2015) studie utfördes på 22 
sjuksköterskor. 15 sjuksköterskor deltog i fokusgruppsintervjuer och 7 deltog i individuella 
intervjuer. Studien utfördes i Stockholm, Sverige. Gellerstedt m.fl. (2015) och Ye m.fl. (2013) 
analyserade data med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med latent tillvägagångssätt. En 
artikel använde sig av en kvalitativ dataanalys (McIntosh & MacMillan, 2009a). I en artikel 
(Salzmann-Erikson, 2015) användes en induktiv analys av intervjuutskrifter vid 
dataanalysen. Thomas m.fl. (2012) analyserade datan med hjälp av U-test för att jämföra 
resultat mellan olika grupper. Radtke m.fl. (2014) använde en deduktiv innehållsanalys i 
dataanalysen.  
 
Två av artiklarna som användes hade mixade metoder. McIntosh och MacMillans (2009b) 
studie utfördes på en högskola för studenter som studerar till allmänsjuksköterska. Studien 
gjord av Lopez m.fl. (2018) utfördes på en allmän vårdavdelning. I studien av McIntosh och 
MacMillan (2009b) användes både en enkät för att undersöka sjuksköterskestudenters 
kunskaper om sömn, samt att de utförde semistrukturerade intervjuer med 
sjuksköterskestudenter för att ytterligare undersöka deras kunskaper och erfarenheter av 
sömnen. Lopez m.fl. (2018) har i deras studie utfört intervjuer med sjuksköterskor samt att 
de använt sig av patientdiagram. Lopez m.fl. (2018) utförde deras studie i sydöstra USA, där 
sjuksköterskor blev utbildade om sömn, vilka faktorer som spelar in för att få en god 
nattsömn samt sjuksköterskors roll i sömnfrämjande insatser, de samlade även in 
patientdiagram. 807 patienter deltog i studien. McIntosh och MacMillans (2009b) studie 
utfördes i Storbritannien. I studien var det sjuksköterskestudenter som deltog på totalt 120 
stycken. En artikel med mixad metod (McIntosh & MacMillan, 2009b) använde i den 
kvalitativa studien en kvalitativ dataanalys med datareduktion, dataskärm och 
slutsatsritning. För att analysera den kvantitativa datan användes en beskrivande statistik. 
Ytterligare en artikel med mixad metod använde i den kvantitativa dataanalysen en 
beskrivande statistik samt en kvalitativ innehållsanalys vid analys av den kvalitativa datan 
(Lopez m.fl., 2018).  
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5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka 
patienters sömn på sjukhus. Nedan visas artiklarnas resultat som presenteras i olika teman. 

5.3.1 Utbildning och egna erfarenheter 
Den utbildning som sjuksköterskor fått om sömn och sömnbrist resulterade till att de 
försökte undvika att väcka patienter i onödan på natten för att utföra undersökningar eller att 
administrera läkemedel. Det syntes en förbättring hos patienter och på deras sömnkvalitet då 
en undersökning kom fram till att innan utbildningen och det nya omvårdnadsarbetet låg 
siffran på 7,03 av antal väckningar och efter utbildningen låg siffran på 6,43 antal väckningar 
(P = <0.05). Således visades en förbättring när sjuksköterskor hade större kunskap kring 
sömnen och dess betydelse (Lopez m.fl., 2018). Även i två andra studier utbildades 
sjuksköterskor kring sömn och vikten av sömn på sjukhus innan inplanerade interventioner, 
vilket resulterade i att patienternas sömn förbättrades (Shu-Yen m.fl., 2011; Thomas m.fl., 
2012).  Sjuksköterskor hade goda kunskaper om sömnbristens negativa inverkan på 
patienters hälsa men de upplevde inte att de hade tillräckligt med ideér för hur kunskapen 
kunde tillämpas i praxis för att förebygga sömnbristen (Radtke m.fl., 2014; Vincensi m.fl., 
2016). I en annan studie kunde sjuksköterskor uppleva att de inte fått tillräcklig utbildning 
gällande hur viktig sömnen är för hälsan samt att de behövde mer kunskap kring vilka 
omvårdnadsåtgärder som kunde främja patienters sömn (Gellerstedt m.fl., 2015). I en 
undersökning med sjuksköterskestudenter om deras förståelse för hur viktigt sömnen är, 
svarade 55% svarade att sömnen är mycket viktigt, 32,5% svarade att sömnen är viktigt 11% 
och 2% svarade inte på undersökningen. Kunskapen om de psykologiska aspekterna av sömn 
var bristfälliga medan studenterna visste vilka fördelar som kommer vid god sömn. 51% av 
studenterna indikerade på att utbildningen om sömn inte var tillräckligt uppmärksammat i 
utbildningsprogrammet (McIntosh & MacMillan, 2009b). Sjuksköterskor med fler års 
erfarenhet använde sig av sitt eget omdöme och lät patienter sova i längre perioder utan att 
väcka dem (Gellerstedt m.fl., 2015; Radtke m.fl., 2014) Sjuksköterskor med mindre 
erfarenhet följde istället riktlinjerna på arbetsplatsen och väckte patienter för 
undersökningar och administrerade läkemedel på de förbestämda tiderna (Radtke m.fl., 
2014). 

5.3.2 Vårdkulturens påverkan på sömnen 
Det framkom att sjuksköterskor visste om att det var deras roll att främja patienters sömn, 
men att sömnproblemen inte fick tillräckligt med uppmärksamhet. De kunde uppleva det 
svårt att ändra arbetssättet då vårdkulturen samt grupptryck inte alltid tillät det (McIntosh & 
MacMillan, 2009a), men det kunde även vara sjuksköterskors attityder som hindrade det nya 
arbetssättet (Gellerstedt m.fl., 2015; McIntosh & MacMillan, 2009a). Patienters sömn under 
sjukhusvistelsen prioriterades inte och det fanns inte någon uppföljning på hur de hade sovit 
under natten. Sjuksköterskor på sjukhuset förklarade att de inte tänkte så mycket på 
patienters sömn då de var upptagna med att vårda deras ohälsa och sjukdom (Ye m.fl., 2013; 
Gellerstedt m.fl., 2015) eller att de inte såg det som en del av deras arbete att bedöma 
patienters sömn (Clark & Mills, 2017). Personalen kunde fråga hur de hade sovit på natten 
men de gjorde inget med informationen om patienter berättade att de sovit dåligt (Ye m.fl., 
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2013). Det framkom även att sjuksköterskor inte frågade patienter angående deras sömn om 
patienterna inte själva tog upp ämnet (Radtke m.fl., 2014). Sjuksköterskor uttryckte att 
akutvårdens och ledningens arbetssätt inte tillät dem att arbeta utifrån patienters behov och 
önskemål (Gellerstedt m.fl., 2015). Sjuksköterskor menade på att de inte fått någon 
utbildning kring sömnens betydelse, varken i sjuksköterskeutbildningen eller på 
arbetsplatsen och att de då använde sig av sina tidigare erfarenheter och sunt förnuft när de 
vårdade patienter då sömnen inte var ett prioriterat område på avdelningen de arbetade på 
(Gellerstedt m.fl., 2015; McIntosh & MacMillan, 2009b). 

5.3.3 Nya arbetssätt för sjuksköterskor  
En undersökning utfördes på en avdelning där sjuksköterskor delades in i två grupper. Ena 
gruppen arbetade efter de gamla omvårdandsrutinerna, där prover och undersökningar 
utfördes på nätterna. Den andra gruppen arbetade efter ett nytt arbetssätt, vilket var att 
minska undersökningar, administrering av läkemedel och blodprover under nätterna samt 
att byta ut dropp och dylikt innan patienter skulle sova för att minska risken för att det tog 
slut mitt i natten och larmade. Det nya arbetssättet upplevdes positivt då patienter 
uppfattade miljön mindre bullrig vilket gjorde att deras sömnkvalitet blev bättre (Shu-Yen 
m.fl., 2011). Mätningar gjordes för att se skillnader i ljudnivån där en tyst tid vad inplanerad, 
personalen minskade deras rörelse på avdelningen, planerade deras omvårdad samt 
minskade belysningen. Skillnader i ljudnivån sågs (P = <0.05) (Gardner m.fl., 2009). Det 
förekom att sjuksköterskor behövde ta prover och väcka patienter på natten och då 
informerade de om detta kvällen innan vilket gjorde att patienterna blev förvarnade, vilket 
resulterade i att de kunde somna om lättare när de väl blev väckta (Salzmann-Erikson m.fl., 
2015). Sjuksköterskor försökte planera sitt omvårdnadsarbete för att patienter skulle få sova 
längre perioder genom att undvika att väcka dem i onödan på nätterna. Det kunde handla om 
att inte ta vitala parametrar eller prover på de patienter som inte behövde det just då (Bartick 
m.fl., 2009; Clark & Mills, 2017; Gardner m.fl., 2009; Gellerstedt m.fl., 2015; Lopez m.fl., 
2018; McIntosh & MacMillan, 2009b; Radtke, Obermann & Teymer, 2014; Salzmann-
Erikson m.fl., 2011; Shu-Yen m.fl., 2011; Vincensi m.fl., 2016; Ye, Keane, Hutton Johnson & 
Dykes, 2013) eller att inte ge läkemedel till patienter på natten, utan att istället avvakta till 
morgonen om det var möjligt (Bartick m.fl., 2009; Gardner m.fl., 2009; Lopez m.fl., 2018; 
McIntosh & MacMillan, 2009b; Radtke m.fl., 2014; Shu-Yen m.fl., 2011; Vincensi m.fl., 
2016). Genom att kontrollera vilka undersökningar som var inplanerade under natten kunde 
sjuksköterskor bedöma om de var nödvändiga eller om patienternas tillstånd var stabilt och 
om undersökningen kunde vänta till dagen efter, för att undvika att väcka dem i onödan 
(Salzmann-Erikson m.fl., 2015). Det visade sig också att genom att sjuksköterskor planerade 
sitt arbete på nätterna och lät patienter sova längre perioder minskade användningen av 
sömntabletter med 46% samt att de minskade onödiga väckningar med 39,3% (P = 0.009) 
(Bartick m.fl., 2009) (P = <0.001) (Shu-Yen m.fl., 2011). Även att 80% av patienterna tyckte 
att de sov bättre när personalen undvek att väcka dom på natten (Vincensi m.fl., 2016). 

5.3.4 Främja patienters individuella behov 
För att hjälpa patienter till en god nattsömn använde sjuksköterskor formulär med olika 
omvårdnadsåtgärder där patienter fick fylla i vad de behövde inför natten Dessa 
omvårdnadsåtgärderna var bland annat att släcka belysningen, stänga av tv:n, reglera 
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temperaturen i rummet, få en varm filt, en extra kudde och kvällsfika. På morgonen efter 
samlade sjuksköterskor in formulären och utvärderade även hur natten varit med dem för att 
se om de sovit bättre eller sämre (Clark & Mills, 2017; Shu-Yen m.fl., 2011; Thomas m.fl., 
2012; Vincensi m.fl., 2016). Resultatet visade att patienters tillfredsställelse av nattens sömn 
var förbättrad (P = 0.042) men inga stora skillnader sågs i att ljudnivån var minskad (P = 
0.487). Efter denna undersökning kom de fram till ett protokoll där de rutinmässigt stängde 
dörrar och drog ner persienner samt dämpade belysningen då de sett att dessa faktorer var 
de som störde patienters sömn mest (Clark & Mills, 2017). En liknande studie gjordes där 
sjuksköterskor införde en rutin innan klockan 22.00, vilket innebar att hjälpa patienter att 
göra sig iordning för natten, släcka ner på avdelningen, stänga dörrar, spela lugnande musik 
som fick dem att slappna av inför natten (Bartick m.fl., 2009), medans en annan studie följde 
en checklista med frågor till patienter gällande olika omvårdnadsåtgärder (Thomas m.fl., 
2012). Sjuksköterskor på avdelningarna försökte även sänkte rösterna vid samtal för att 
minska ljudnivån (Bartick m.fl., 2009; McIntosh & MacMillan, 2009b; Salzmann-Erikson 
m.fl., 2015). Hos patienter som var oroliga eller hade svårt att sova i salar med andra 
patienter försökte sjuksköterskor om det gick, att placera dem i enskilda rum, alternativt att 
skärma av rummet där de fick en egen del som de kunde känna sig trygga i (Salzmann-
Erikson m.fl., 2015).  Genom att kommunicera med patienter och inkludera dem i deras 
omvårdnad blev sjuksköterskor medvetna om vilka omvårdnadsåtgärder som önskades 
under natten, vilket resulterade i att de sov bättre. Kommunikationen gjorde att 
sjuksköterskor blev medvetna om patienters individuella behov av sömn och vad de kunde 
göra för att påverka patienters sömn (Ye m.fl., 2013). Kommunikation beskrevs också ha en 
lugnande effekt på patienter och deras sömn. Genom att sjuksköterskor presenterade sig vid 
början av arbetspasset så visste patienterna vem som skulle finnas där under natten och 
hjälpa dem, vilket gjorde att patienterna upplevde sig trygga (Salzmann- Erikson m.fl., 2015). 
Att sjuksköterskor satt ned hos patienter och lyssnade minskade patienternas oro vilket 
gynnade sömnen (Gellerstedt m.fl., 2015;  Salzmann- Erikson m.fl., 2015)  
 

6 DISKUSSION 

Nedan presenteras diskussionsdelen i tre olika delar. Metoddiskussion, resultatdiskussion 
och sist etikdiskussion. För att förenkla läsningen har resultatdiskussionen delats in i tre 
olika delar: diskussion av artiklarnas syfte, diskussion av artiklarnas metod och diskussion av 
artiklarnas resultat.  
 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes till detta examensarbete var en litteraturöversikt, vilket används för 
att få en översikt över aktuell forskning inom det valda ämnet (Friberg, 2017). 
Examensarbetets syfte var att beskriva hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka 
patienters sömn på sjukhus. En litteraturöversikt passar enligt Friberg (2017) för ett 
examensarbete på kandidatnivå samt att det omfattar både kvalitativa och kvantitativa 
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artiklar, vilket har gjorts i detta arbete. Det kan ses som en styrka att kombinera kvalitativ -
och kvantitativdata då de kan komplettera varandras resultat med hjälp av att den kvalitativa 
datan kan användas för att förklara den kvantitativa datans resultat (Polit & Beck, 2012). Här 
kan det uppstå en utmaning då kvalitativa respektive kvantitativa artiklar redovisar sina 
resultat som ord eller siffror (Friberg, 2017). Om examensarbetet endast hade använt 
kvalitativ data eller kvantitativ data, eller en helt annan metod, kan resultatet ha sett 
annorlunda ut då artikelsökningen skulle ha begränsats till färre sökord och färre träffar. 
 
Datainsamlingen utgick från tre databaser: CINAHL plus, PubMed och MEDLINE, då dessa 
innefattar vårdvetenskapliga artiklar. Genom att söka artiklar i fler databaser kan det enligt 
Henricson (2017) ge arbetet en större trovärdighet för att hitta fler artiklar som är relevanta 
för examensarbetet. Sökningarna som gjordes i Pubmed gav inga relevanta träffar utifrån 
syftet, vilket gjorde att enbart artiklar från CINAHL plus och Medline användes i detta 
examensarbete. En svaghet som kan ses med att söka artiklar i olika databaser är att 
innehållet och sökningarna i databaserna kan förändras med tiden, vilket kan leda till att 
träffarna blir förändrade beroende på när sökningarna gjordes. Sökningar i databaserna 
CINAHL plus och Medline gjordes med avgränsningarna peer reviewed samt att artiklarna 
skulle vara i full text för att säkerställa att artiklarna var vetenskapliga. Att avgränsningen full 
text användes kan ha påverkat examensarbetets resultat negativt då relevanta artiklar kan ha 
gått förlorade vid datainsamlingen.  Mårtensson och Fridlund (2017) förklarar att använda 
peer reviewed vid artikelsökningen säkerställer att artiklarna är vetenskapliga, vilket stärker 
trovärdigheten. Sökorden som användes i databaserna valdes ut för att kunna svara på syftet. 
Sökorden kombinerades med AND och OR, samt * för att specificera sökningen och få fram 
så mycket relevanta artiklar som möjligt. En eftersträvan av att använda artiklar yngre än 10 
år misslyckades då inte tillräckligt med artiklar hittades som svarade på syftet. Därför valdes 
tre artiklar ut som var äldre än 10 år, då dessa ansågs relevanta och svarade på 
examensarbetets syfte. Det kan ses som en svaghet att examensarbetet har använt artiklar 
som är mer än 10 år gamla men bra att veta är att dessa artiklar stödjer arbetets syfte och 
tillförde relevant information.  
 
Detta examensarbete eftersträvade en hög kvalitet vilket gjorde att skribenterna använde 
begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Nedan presenteras 
en beskrivning av begreppen samt hur de har använts genom arbetsprocessen.  
 
Under analysen av artiklarna läste båda skribenterna samtliga artiklar för att undvika 
feltolkningar och för att resultatet skulle tolkas likadant så skedde en diskussion om vad 
artiklarna handlade om, vilket ökar trovärdigheten enligt Polit och Beck (2012) som menar 
på att trovärdighet innebär att tolkningarna av artiklarna är korrekta. Enligt Mårtensson och 
Fridlund (2017) innebär trovärdighet att skribenterna förklarar att kunskapen är riktig 
genom att redogöra för datainsamling och analys av artiklarna noggrant. Det kan stärka 
trovärdigheten genom att en utomstående person kritiskt läser arbetet. Att använda citat från 
studiers resultat kan stärka äktheten i arbetet. För att visa examensarbetets trovärdighet har 
skribenterna valt att definiera centrala begrepp som tas upp genomgående i examensarbetet i 
bakgrunden, för att minska risk för tolkning. Trovärdigheten har även stärkts genom att 
många citat från de använda artiklarna har presenterats under de olika temana för att sätta in 
läsaren i ämnet och göra det mer trovärdigt, samt minska risken för tolkning. Handledare 
och studiekamrater var till hjälp och läste examensarbetets resultat för att säkerställa att 
datan var rimlig och svarade på syftet, vilket ökar trovärdigheten enligt Mårtensson och 
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Fridlund (2017). För en ökad pålitlighet behöver skribenterna beskriva sin egen förförståelse 
inom ämnet (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att undvika att skribenterna i detta 
examensarbete använt sig av sin egen förförståelse vid tolkning av artiklarna har analysen av 
artiklarna gjorts genom att skribenterna gemensamt fört en diskussion om artiklarnas 
resultat för att undvika att ingen av skribenterna tillfört sin egen förförståelse i tolkningen av 
artiklarna. Skribenterna hade en viss förförståelse då de haft kontakt med patienter som 
berättat om sina negativa upplevelser av sömn på sjukhus. Det kan leda till att skribenterna 
får förutfattade meningar vilket ökar risken för tolkning. Under analysen av artiklarna läste 
båda skribenterna samtliga artiklar flera gånger för att få en helhetsbild över vad de handlade 
om, sedan skiljdes syfte, metod och resultat åt i olika färger för att få en lättare översikt. 
Detta kan ses som en styrka och öka pålitligheten då skribenterna identifierade likheter och 
skillnader tillsammans, för att minska risken för feltolkningar. Enligt Polit och Beck (2012) 
innebär pålitlighet att få fram samma resultat vid upprepade mätningar. Enligt Mårtensson 
och Fridlund (2017) ökar bekräftelsebarheten när analysprocessen är tydligt beskriven samt 
att skribenterna är neutrala genom hela arbetet. Skribenterna i detta examensarbetet har 
eftersträvat att vara transparenta och tydliga genom hela analysprocessen. Mårtensson och 
Fridlund (2017) beskriver innebörden av överförbarhet att resultatet kan överföras till andra 
grupper, situationer och sammanhang. Resultatet ska vara tydligt beskrivet för att 
examensarbetets överförbarhet ska kunna värderas. Skribenterna till examensarbetet har 
inte valt att exkludera artiklar beroende på vilket land de är gjorda i eller ett specifikt kön. 
Det kan stärka överförbarheten att inte exkludera land eller kön då resultatet får ett bredare 
perspektiv. Skribenterna valde inklusionskriteriet att artiklarnas studier skulle vara gjorda på 
allmänna vårdavdelningar, vilket gjorde att studier som utfördes på specialistavdelningar 
valdes bort, bortsett från två artiklar som var gjorda på specialistavdelningar som var 
betydande för examensarbetet och därför valdes att behållas. Det kan dock ses som en 
svaghet att examensarbetet var specificerat till endast allmänna vårdavdelningar då 
resultatet kunde blivit annorlunda då perspektivet kunde ha blivit bredare med fler 
vårdavdelningar. Skribenterna valde trots detta att endast fokusera på allmänna 
vårdavdelningar för att få en så rättvis bild av resultatet som möjligt. 
 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes utifrån Fribergs (2017) förslag på 
kvalitetsgranskningsfrågor för kvantitativa och kvalitativa artiklar, detta för att se om 
artiklarna var av god kvalitet eller ej och om de kunde användas i examensarbetet. En svaghet 
som kunde ses i detta examensarbetet var att skribenterna inte valde att inkludera samtliga 
utav Fribergs (2017) frågor. Frågan “Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 
beskriven? Hur är denna i så fall beskriven?” (Friberg, 2017, s.187), exkluderades då 
skribenterna ansåg den som tolkningsbar och att det var svårt att urskilja en teoribildning i 
artiklarna. Frågan “Hur har författarna tolkat studiens resultat?” (Friberg, 2017, s.187) 
exkluderades då frågan är specifik för kvalitativa artiklar, vilket inte var relevant då detta 
examensarbete innefattar både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Frågorna “Finns 
teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa isåfall formulerade?” (Friberg, 2017, 
s.187), “Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?” (Friberg, 2017, s.187) samt 
“Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 
antaganden?” (Friberg, 2017, s.187) exkluderades då skribenterna enbart fann att två av 
artiklarna hade teoretiska utgångspunkter. Därför ansåg skribenterna att dessa frågor inte 
var tillräckligt betydelsefulla för att ha med. Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor 
modifierades för att kunna besvaras med antingen ja eller nej. Varje fråga som besvarades 
med ett ja gav ett poäng, ett nej gav noll poäng. Skribenterna upplevde en osäkerhet kring 
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hur stor poäng som krävdes för att artiklarna skulle vara av låg, medel eller hög kvalitet då 
det är få frågor. Även osäkerhet fanns kring hur viktig varje fråga var då det kan vara en 
tolkningsfråga. Gemensamt beslut togs om att ett till fem poäng innebar låg kvalitet, sex till 
sju poäng innebar medelkvalitet och åtta till nio poäng innebar hög kvalitet. Det var endast 
artiklar med kvaliteten medel eller hög som inkluderades och artiklar med lägre kvalitet 
exkluderades. Då samtliga artiklar var skrivna på engelska kunde det eventuellt leda till 
felöversättningar och att skribenterna tolkade artiklarna på olika sätt då engelska inte är 
skribenternas modersmål. Som stöd använde skribenterna Google translate. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras först en diskussion om artiklarnas syfte och metod, sedan diskuteras 
artiklarnas resultat. 

6.2.1 Diskussion av artiklarnas syfte 
De nio artiklarna vars syfte handlade om att se vilka sömnfrämjande insatser som 
sjuksköterskor kunde använda sig av för att främja patienters sömn, tog upp olika faktorer 
som kunde verka sömnfrämjande. Anledningen till att dessa artiklar valdes var för att få ett 
bredare perspektiv och exempel på olika faktorer som sjuksköterskor kan använda i sin 
omvårdad för att påverka patienters sömn. Den tidigare forskningen visar att patienter anser 
buller som en störande faktor för deras sömn. Bullret kunde uppstå från vårdpersonalen eller 
maskiner som fanns på avdelningen (Dogan m.fl., 2005; Gellerstedt m.fl., 2014). Därför sågs 
det relevant att välja artiklar vars syften handlade om att undersöka vilka faktorer som kunde 
verka sömnfrämjande för patienters sömn. En artikel vars syfte var att se orsakerna till 
sömnstörningar  och bedöma om minskade sömnstörningar från vårdpersonal sänker 
behovet av sömntabletter, valdes då patienter i den tidigare forskningen menar på att deras 
sömn kan avbrytas på grund av att sjuksköterskor tar prover och kontroller vid flera tillfällen 
under natten, såsom vitala parametrar och blodprover samt att de administrerar läkemedel 
på natten. Patienter kan uppleva det svårare att somna om efter att de blivit väckta (Cilingir 
m.fl., 2016; Costa & Ceolim, 2013; Dobing m.fl., 2016; Gellerstedt m.fl., 2014; Yilmaz m.fl., 
2012; Zhang m.fl., 2009). Skribenternas erfarenhet är att utdelningen av sömntabletter 
förekommer inom vården men då artiklarna som har använts i resultatet knappt tar upp 
användningen av sömntabletter, så tyckes det intressant att ha med denna artikel i 
examensarbetet. Artiklar vars syfte handlade om kunskap valdes då kunskap är grunden till 
att som sjuksköterska se vikten i att främja patienters sömn. Det kan även kopplas till ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) som menar på att det är 
sjuksköterskors yrkesansvar att utveckla deras kunskap och kompetens för att ge den bästa 
omvårdnaden till patienter. En artikels syfte baserades på att identifiera sjuksköterskors 
kunskap om sömn samt en artikel med syftet att undersöka sjuksköterskestudenters 
kunskaper och erfarenheter kring sömn. Till sist valdes en artikel med syftet att utforska och 
beskriva attityder hos studerande och legitimerade sjuksköterskor om sömn och vilka 
främjande insatser som finns för sömnen. Denna valdes då skribenterna har sett att 
sjuksköterskor kan anse att buller är en del av vårdmiljön och att det inte går att göra något 
åt det. Deras förhållningssätt kan vara att patienter kan sova när de har kommit hem istället, 
vilket skribenterna inte kan hålla med om då sömnen är en väsentlig del i patienternas 
tillfrisknande. 
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6.2.2 Diskussion av artiklarnas metod 
Tio av studierna utspelar sig på allmänna vårdavdelningar, en utspelar sig på en 
intensivvårdsavdelning och en studie utspelar sig på en akutvårdsavdelning. En studie 
utfördes på en högskola med sjuksköterskestudenter. Det kan ses som en svaghet att alla 
studier inte är gjorda på allmänna vårdavdelningar, men då sjuksköterskors sömnfrämjande 
arbete på specialistavdelningar var snarlikt med arbetet på de allmänna vårdavdelningarna 
sågs dessa artiklar ändå som betydelsefulla för detta examensarbetet. Det kan också ses som 
en styrka att använda fler avdelningar för att kunna jämföra vårdarbetet på de olika 
avdelningarna. Att en artikel är utförd på sjuksköterskestudenter på en högskola kan ses som 
en styrka då de är under utbildning och kunskapen är färsk, men även som en svaghet då de 
inte är klara med sin utbildning.  
 
Artiklarna som använts i detta examensarbete är både kvantitativa och kvalitativa. 
Artiklarnas studier är utförda via intervjuer av sjuksköterskor eller patienter, en 
interventionsstudie, samt olika typer av enkäter som patienter eller sjuksköterskor fyllde i. 
Skribenterna såg en styrka i att kombinera de kvalitativa och de kvantitativa artiklarna för att 
se både erfarenheter samt data i form av siffror i artiklarnas resultat, då det gav ett bredare 
perspektiv över ämnet.  De fem kvantitativa artiklarna har använt sig av olika enkäter när de 
samlat in data. Enligt Billhult (2017) kan enkätstudier vara bra att använda när information 
ska samlas in från en stor grupp människor samtidigt. En av de kvalitativa artiklarna har 
gjort en interventionsstudie. Resterande fem av de kvalitativa artiklarna har gjort olika typer 
av intervjuer, både individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Polit och Beck (2012) 
menar på att individuella intervjuer är en bra metod att använda sig av för att få fram 
väsentlig information kring ett visst ämne samt att risken att personen drar tillbaka sin 
medverkan är låg. Enligt Wibeck (2017) kan fokusgruppsintervjuer vara bra för att få en 
inblick i hur olika personer ställer sig till olika ämnen genom en diskussion och 
argumentationer lyfts. Riskerna med fokusgruppsintervjuer är att det kan finnas dominanta 
deltagare som tar över diskussionen samt tystlåtna deltagare som inte tar för sig lika mycket 
och inte vågar göra sin röst hörd. Även de två artiklarna med mixade metoder samlade in sin 
data med hjälp av intervjuer och enkäter.  
 
Artiklarna utspelar sig från olika länder och världsdelar vilket kan ses som en styrka då 
resultatet ger en bredare överblick kring sömnens betydelse och arbetet för att främja 
sömnen i olika länder och kulturer. En svaghet kan vara att antalet deltagare skiljer sig 
mycket mellan de olika studierna. De lägsta antalet deltagare i en artikel var åtta stycken 
sjuksköterskor och det högsta antalet deltagare var 290 stycken patienter, vilket är en stor 
klyfta mellan deltagare. Om antalet deltagare hade varit mer jämlikt i samtliga artiklar hade 
resultatet kunnat sett annorlunda ut, både i upplevelser och undersökningar. I artiklarnas 
studier skiljer det sig också att deltagarna var patienter, sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter, vilket medförde fler perspektiv av påverkandet av patienters sömn. 
Resultatet kunde även ha blivit annorlunda om alla artiklar fokuserat på ett perspektiv, 
såsom sjuksköterskors, patienters eller sjuksköterskestudenters.   
 
Artiklarnas datainsamling har analyserats på olika sätt beroende på om studierna var 
kvantitativa eller kvalitativa. Skribenterna såg det som en styrka att majoriteten av artiklarna 
beskrev sin analysmetod tydligt, vilket gjorde det lättare att förstå. Dock var det några 
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artiklar som hade en otydlig beskrivning av sin dataanalys, vilket skribenterna såg som en 
svaghet.  

6.2.3 Diskussion av artiklarnas resultat 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka 
patienters sömn på sjukhus. Här nedan presenteras de mest centrala delarna från resultatet 
samt tidigare forskning som diskuteras med vald teoretiker samt lagar och styrdokument. 
Resultatet visade att sjuksköterskor med hjälp av enkla omvårdnadsåtgärder kan vårda för 
att främja patienters på sjukhus. Genom en god vårdkultur, kunskap om sömn och dess 
betydelse, undvika att väcka patienter i onödan och att individanpassa miljön, kan 
sjuksköterskor påverka patienters sömn på sjukhus.  
 
Resultatet visade att det råder delade meningar kring om sjuksköterskor har tillräckligt med 
kunskap om sömn och dess betydelse för patienter. Efter att sjuksköterskor fått en utbildning 
om sömn minskades onödiga väckningar av patienter på nätterna. Detta tyder på att 
sjuksköterskors kunskap kan gynna patienters sömn och sömnkvalitet. I den tidigare 
forskningen framkommer det att patienter kan känna otrygghet under sjukhusvistelsen då 
dem ansåg att de inte blev vårdade på ett omsorgsfullt sätt, vilket gjorde att de kunde uppleva 
en känsla av övergivenhet (Gellerstedt m.fl., 2014) och brist på självkontroll (Zhang m.fl., 
2009). I resultatet framgick det att sjuksköterskors kommunikation kunde öka patienters 
känsla av trygghet under deras sjukhusvistelse, vilket kan bidra till att minska känslan av 
övergivenhet och bristen på självkontroll. Det kan styrkas till kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) som förklarar att det är 
sjuksköterskors yrkesansvar att ständigt utveckla deras kompetens för att ge en god 
omvårdnad till patienter. I det här fallet kan det också handla om att sjuksköterskor behöver 
utveckla deras kompetens samt deras kunskap om sömn. Då det i resultatet framkom att 
sjuksköterskor inte alltid upplevde att de fått tillräcklig kunskap kring sömn i deras 
utbildning samt om varför sömn är viktigt och vad de kunde göra för att hjälpa patienter till 
en bättre sömn. Även om sjuksköterskestudenter visste att det var viktigt med sömn så visste 
de inte alltid varför sömnen var viktigt. Gällande erfarenheter framkom det i resultatet att 
sjuksköterskor med mer än fem års erfarenhet förlitade sig mer på deras egen magkänsla och 
undvek att väcka patienter i onödan, medans nyexaminerade sjuksköterskor utgick från 
riktlinjerna på arbetsplatsen och väckte patienter på de bestämda tiderna. Skribenterna har 
fört en diskussion kring att nyexaminerade sjuksköterskor kanske inte alltid hinner reflektera 
över om undersökningarna verkligen är nödvändiga på natten då de är upptagna med att 
utföra arbetsuppgifterna. Skribenterna tolkar det som att sjuksköterskor med mer erfarenhet 
kan vara mer självsäkra i sitt vårdarbete och undvika onödiga undersökningar trots att det är 
ordinerat av läkare.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskor inte alltid la tillräcklig uppmärksamhet till om patienter 
sa att de sovit dåligt på natten. I den tidigare forskningen framkom det att patienters 
upplevelse av att sova på sjukhus har visats vara annorlunda i förhållande till hur de sover 
hemma (Costa & Ceolim, 2013). Som Nightingale (1989) förklarar så behöver sjuksköterskan 
vara uppmärksam på om patienten säger att de sovit dåligt och även ta reda på anledningen 
till att de sovit dåligt, då alla patienter kan uppleva detta olika. Det kan kopplas till resultatet 
där patienten säger sig ha sovit dåligt, då behöver sjuksköterskan vara vaksam för att se om 
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patienten verkligen har sovit dåligt, eller om patienten kanske har sovit i 8 timmar, men ändå 
inte känner sig utvilad. Detta kan skribenterna relatera till då de själva kan känna att de har 
sovit dåligt på grund av att de inte känt sig utvilade på morgonen men då de ändå sovit i åtta 
timmar. För att återkoppla till resultatet så kan sjuksköterskor enligt Nightingale (1989) se 
att patienter har sovit tillräckligt många timmar men att de ändå känner sig trötta, 
sjuksköterskan kan då ge omvårdnad i form av samtal, något att äta eller se till att patienten 
får frisk luft.   
 
I resultatet framgick det även att sjuksköterskor hade kunskap om sömn och att de visste vad 
de skulle göra för att främja patienters sömn, men att det var vårdkulturen som varade på 
avdelningen som kunde hindra sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Sjuksköterskors 
omvårdnadsarbete fokuserades på patienters ohälsa och sjukdom vilket gjorde att de inte 
prioriterade sömnen. Om sjuksköterskor inte prioriterar alla delar av patienters behov, 
inklusive sömnen, så följs inte kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b), om att ge omvårdnad för att bibehålla, främja eller återställa 
patienters hälsa. Om patienter inte får tillräckligt med sömn kan det leda till andra 
följdsjukdomar eller att humöret påverkas vilket kan ge psykiska påfrestningar (Perry m.fl., 
2013). Således är det viktigt att vårdkulturen på avdelningarna ger möjlighet för 
sjuksköterskor att använda deras kunskap för att främja patienters sömn. Skribenterna tolkar 
det som att vårdkulturen på avdelningarna kan ha en betydande del för hur patienter sover 
på sjukhus. Sjuksköterskor kan ha svårt att använda sig av sin kunskap då annan 
vårdpersonal inte är öppna för att ändra på sitt arbetssätt.  
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskor på en avdelning kunde hjälpa patienter till att få 
en ostörd och längre nattsömn med bättre sömnkvalitet genom att minska rörelserna och 
omvårdnadsarbete under natten. Nightingale (1989) menar på att patienter som vaknar av 
plötsligt buller kan ha svårare att somna om. I resultatet framkom det att onödigt buller kan 
vara den främsta orsaken till att patienter störs i deras sömn eller blir oroliga. I tidigare 
forskning visas det att patienter blir störda i deras sömn av buller som uppstår från andra 
patienter och vårdpersonal som går runt på avdelningen under natten (Dobing m.fl., 2016; 
Dogan m.fl., 2005; Zhang m.fl., 2009), samt att patienters sömn minskade med 1,8 timmar 
när de sov på sjukhus jämfört med hemma. De förklarade dock att de var förstående till att 
sjuksköterskor behöver utföra sitt arbete och att det kan låta när de arbetar (Delaney, m.fl., 
2018). Nightingale (1989) menar på att sjuksköterskor inte bör smyga på natten vid 
omvårdnadsarbetet då det kan göra att patienter, omedvetet eller medvetet, riktar deras 
uppmärksamhet åt annat håll för att inte höra sjuksköterskorna och att det kan leda till att de 
inte kan somna. Då resultatet visade att patienters sömnkvalitet gynnades genom att 
sjuksköterskor använde nya riktlinjer för att hålla ner ljudnivån på natten, tycker 
skribenterna att det nya arbetssättet kan tillämpas i praxis. 
 
Resultatet visade att genom att sjuksköterskor kontrollerade vilka prover som var 
inplanerade under natten och säkerställde om dessa prover verkligen var nödvändiga, hade 
det en god effekt på att inte väcka patienter i onödan. Detta då sjuksköterskor kunde undvika 
att ta prover under natten och istället avvakta till morgonen efter, även vitala parametrar 
samt administrering av läkemedel på patienter vars tillstånd var stabilt undveks vilket också 
visade goda resultat. I tidigare forskning framgår det att patienter kan uppleva att deras 
sömn blir avbruten av olika anledningar och att de sover mindre under sitt sjukhusbesök än 
vad de vill, samt att de sover sämre än vad de i vanliga fall gör hemma (Costa & Ceolim, 
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2013). Sjuksköterskor ansvarar för att se patienter utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna 
vårda på ett bra sätt och för att kunna hjälpa dem med deras sömn och vila, enligt 
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b). I tidigare forskning framkommer det att patienter väcks flera gånger per natt för 
vitala parametrar och blodprover, vilket leder till att deras sömnkvalitet blir sämre samt att 
de upplever det svårare att somna om efter att de blivit väckta (Cilingir m.fl., 2016; Costa & 
Ceolim, 2013; Dobing m.fl., 2016; Gellerstedt m.fl., 2014; Yilmaz m.fl., 2012; Zhang m.fl., 
2009). Om patienter väckts efter bara några minuters sömn kan de ha svårare att somna om 
än om de hade väckts efter flera timmars sömn (Nightingale, 1989).  
  
I resultatet framkom det att sjuksköterskor kunde bli medvetna om patienters individuella 
behov och vilka omvårdnadsåtgärder som kunde tillämpas för att hjälpa patienter att sova, 
genom att föra en konversation tillsammans med patienter angående deras önskemål inför 
natten. Således framkom det hur sjuksköterskor kunde påverka patienters sömn genom att 
individanpassa vården och inkludera patienter med deras självbestämmande. Resultatet 
visade att anpassa miljön i rummet utifrån önskemål från patienter, bland annat belysningen 
och ljudnivån i rummet, fungerade som en sömnfrämjande åtgärd. Patientlagen (2014:821) 
förklarar att vårdpersonal ska individanpassa omvårdnaden utifrån patienters behov samt att 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) menar på att vårdpersonal ska arbeta för att 
främja patienters självbestämmande. Tidigare forskning visade att den starka belysningen 
som fanns på sjukhus upplevdes vara en sömnstörande faktor för patienter, vilket försämrade 
deras sömn (Costa & Ceolim, 2013; Dobing m.fl., 2016; Gellerstedt m.fl., 2014; Pilkington, 
2013). När patienter blir inlagda på sjukhus under en längre period kan det vara svårt för 
dem att skilja på ett sovrum och ett sjukhusrum vilket kan leda till att de får svårt att sova på 
natten. Det kan bero på att de är omringade av samma miljö hela dagarna. Det är således 
viktigt att sjuksköterskor hjälper patienter att byta miljö, att de får se ut i naturen och gärna 
att de får se direkt solljus och inte bara ljus från lampor (Nightingale, 1989).  
 
I resultatet anpassade sjuksköterskor temperaturen i rummet efter patienters önskemål, 
vilket fungerade som en sömnfrämjande faktor. I den tidigare forskningen förklarar patienter 
att de upplever temperaturen som antingen för varm eller för kall på sjukhuset när de ska 
sova och att det kan störa deras sömn (Costa & Ceolim, 2013; Dogan m.fl., 2005; Yilmaz 
m.fl., 2012). Detta kan kopplas till Nightingale (1989) som beskrev att det är viktigt att tänka 
på luften i rummet. Gällande temperaturen så förklarade hon att frisk luft, gärna utifrån 
naturen, är viktigt för patienters återhämtning av ohälsa och sjukdom. Sjuksköterskor 
behöver inte vara rädda för att släppa in frisk luft, trots att den är kall. Vidare förklarades att 
en kall frisk luft bara skulle göra gott för patienter. Hon menade att om patienter säger att de 
vill ha en varmare temperatur i rummet så behöver inte det vara det bästa för 
återhämtningen. Det kan kopplas till ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017a) som förklarar att sjuksköterskors omvårdnadsansvar är att 
arbeta mot att miljön på sjukhus ska vara till patienters fördel då miljön har en stor betydelse 
för hälsan. Nightingale (1989) menar på att miljön är den viktigaste aspekten för att patienter 
ska kunna återhämta sig från ohälsa och sjukdom. Hon beskriver att patienter och miljön 
runt dem måste fungera tillsammans, vilket kan tolkas till att de behöver trivas med miljön 
runt omkring sig. Frisk luft och rätt temperatur är således två viktiga faktorer för att främja 
patienters sömn. Att lyssna på patienters behov och önskemål samt att individanpassa miljön 
i rummet kan hjälpa dem till en godare sömn och en bättre sömnkvalitet. 
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Resultatet visar även att sjuksköterskor försökte erbjuda patienter enkelrum eller skärma av 
rummet om de kände sig oroliga eller otrygga med att dela rum med andra patienter, vilket 
ledde till att de kände sig tryggare. I tidigare forskning framkommer det att patienter 
upplever det som ett störningsmoment att sova i överfulla sjukhusrum, då ljud från andra 
patienter kan leda till att de blir väckta ur sömnen, vilket i sin tur kan leda till att 
sömnkvaliteten på natten blir försämrad (Cilingir m.fl., 2016). Det framkommer även att oro, 
ångest och rädsla kan uppstå hos patienter och att det kan leda till att de får svårt att sova 
(Cilingir m.fl., 2016; Dobing m.fl., 2016; Dogan m.fl., 2005; Pilkington, 2013). En känsla av 
osäkerhet eller otrygghet kan uppstå när sjuksköterskor inte vårdar på ett omsorgsfullt sätt 
eller inte håller sådant de lovat (Gellerstedt m.fl., 2014), patienter kan även känna en brist på 
självkontroll (Zhang m.fl., 2009). Därför är det viktig att som sjuksköterska prata och finnas 
där för patienter för att minska oron och ångesten, vilket visades i resultatet. Om 
sjuksköterskor inte kommunicerar med patienter så får de inget helhetsperspektiv och kan 
därför inte veta vad patienter behöver. Detta kan styrkas till Nightingales (1989) teori där 
hon menar att sjuksköterskan behöver iaktta patienten för att kunna upptäcka om patienten 
känner oro eller kanske behöver någon att prata med. I kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) beskrivs det att 
sjuksköterskor ansvarar för att se till att ha den kompetens som behövs för att kunna ge den 
bästa omvårdnaden till alla patienter, vilket inkluderar att se dem som en helhet, vilket i sin 
tur kan främja deras sömn.  
 

6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetet har skribenterna inte behövt göra en etisk prövning då arbetet bygger på 
redan bearbetat material. Skribenterna har utgått från CODEX (2017) lagar och riktlinjer, 
vilket bygger på att undvika plagiat, referera korrekt samt att inte lägga in egna värderingar i 
arbetet. För att inte riskera att plagiera texter har skribenterna varit noga med att använda 
sig av egna ord och referera korrekt. Synonymer.se har använts till hjälp för att hitta andra 
definitioner av ord. Refereringen har gjorts enligt APA-style (American Psychological 
Assosiation, 2018) för att läsaren enkelt ska kunna se vart informationen kommer ifrån och 
för att det ska vara enkelt att hitta ursprungskällan. Då samtliga artiklar i examensarbetet är 
skrivna på engelska så användes Google translate till hjälp för att översätta till svenska. Här 
upptog utmaningar då Google translate inte alltid översätter korrekt samt att vissa ord eller 
fraser kunde vara svåra att översätta till korrekt svenska.  
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7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur sjuksköterskors omvårdnad kan påverka 
patienters sömn på sjukhus. Det visades att patienter upplevde olika faktorer som störande 
för deras sömn på sjukhus, dessa var buller från personal, maskiner samt andra patienter, 
smärta, personal som väckte dem på natten för administrering av läkemedel, undersökningar 
eller prover och olika psykiska påfrestningar. Om patienter inte får tillräckligt med sömn blir 
kroppens återhämtning fördröjd och det tar längre tid att återfå hälsa, således är sömnen 
viktig för patienters återhämtning. Sjuksköterskor kan påverka patienters sömn på olika sätt 
med deras omvårdad. Genom att kommunicera med patienten och individanpassa miljön i 
rummet när patienten ska sova, kan sömnen främjas. Även att sjuksköterskor kan undvika att 
ta olika undersökningar under natten eller att administrera läkemedel och istället avvakta till 
morgonen efter för att undvika att väcka patienter i onödan, kan främja patienters sömn. Att 
utbilda sjuksköterskor om sömnen och dess betydelse visas påverka patienters sömn positivt, 
då de fick en bättre förståelse för hur viktig den är för återhämtningen. Det visades dock att 
vårdkulturen som varade på avdelningen gjorde att sjuksköterskors kunskap och omvårdad 
inte alltid tilläts att användas vilket kunde göra att patienters sömn blev drabbad.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Förslag på vidare forskning kan vara att lägga fokus på att undersöka hur vårdkulturen på 
sjukhus påverkar sjuksköterskors arbete för att främja patienters sömn. Forskning som 
hittades visade att sjuksköterskor visste hur de skulle göra för att hjälpa patienter till en god 
natts sömn, men att vårdkulturen som rådde på avdelningen gjorde att sjuksköterskor inte 
kunde vårda på ett sätt som de visste gynnade sömnen på grund av att de inte arbetade så på 
avdelningen. Vidare forskning kan även göras för att undersöka hur användandet av 
sömntabletter kan minskas genom att sjuksköterskor använder olika sömnfrämjande 
omvårdnadsåtgärder i sitt arbete. Då det inte hittades så mycket forskning som var mindre 
än 10 år så kan forskning om att främja sömnen inom vården i allmänhet utföras, detta för 
att en aktuell forskning bör finnas. 
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kunskap 
gällande sömnen 
och sömnens 
betydelse. 
 

Sjuksköterskor har 
kunskaper om 
effekterna av 
sömnbrist och har 
strategier för att 
försöka förebygga 
sömnbristen.   
 

Hög 

9.Salzmann-
Erikson, M., 
Lagerqvist, L., 
& Puosette, S. 	
 	
Scandinavian 
Journal of Car
ing Sciences. 	
 

2015 Keep calm 
and have a 
good night: 
nurses' 
strategies to 
promote 
inpatients' 
sleep in the 
hospital 
environment. 
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser och 
strategier för att 
främja  	
patienters sömn 	
 

Kvalitativ metod 
med semistruktu
rerade   
intervjuer med 
sjuksköterskor 
för att undersöka 
hur de kan 
främja 
patienters sömn. 
 

Sjuksköterskor 
planerade 
omvårdnaden så 
patienter fick en 
sammanhängande 
sömn under 
natten.  
 

Hög 

10.Shu-Yen, 
L., Tsae-Jyy, 
W., Shu F 
Vivienne, W., 
Shu-Yuan, L., 
& Heng-Hsin, 
T.  	
  
Journal of 
clinical 
nursing. 	
 

2011 Efficacy of  
controlling  
night-
time noise  
and activities 
to improve  
patient´s  
sleep quality  
in a surgical  
intensive  
care unit.  
 

Syftet var att se 
om minskad 
ljudnivå på 
natten 
förbättrade  
sömnkvalitetete
npå en kirurgisk 
intensivvårdsav
delning.  
 

Kvantitativ. En 
kvasiexperiment
ell studie där 
sjuksköterskor 
blev   
indelade i en 
försöksgrupp 
och en 
kontrollgrupp. 
Uppgifter 
samlades in med 
hjälp av ett 
studieformulär.  	
 

Genom att 
sjuksköterskor 
arbetade efter ett 
nytt arbetssätt 
vilket innebar att 
anpassa miljön 
och 
provtagningarna 
på avdelningen 
ledde till att 
patienter upplevde 
miljön lugnare.   
 

Hög 
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11. Thomas, 
K. P., Salas, R. 
E., Gamaldo, 
C., Chik, Y., 
Huffman, 
L., Rasquinha
, R., & Hoesh, 
R. E.	
  
Journal of 	
Hospital 
medicine	

 

2012 Sleep rounds: 
A 
multidiscipli
nary 
approach to 
optimize 
sleep quality 
and 
satisfaction 
in 
hospitalized 
patients.  
 

Syftet var att 
utvärdera 
effektiviteten av 
en 
sömnfrämjande 
intervention på 
kvalitet och 
mängden sömn 
bland patienter. 
 

En kvalitativ 
interventions-
studie där 
sjuksköterskor 
utförde 
sömngenom-
gångar med 
patienter, i fyra 
fasen, som sedan 
jämfördes med 
varandra.  

Sömnrundor i fas 
2 och 4 där 
sjuksköterskor 
gick igenom en 
checklista med 
patienter innan 
sängdags vilket 
visades främja 
patienters sömn, 
jämfört med 
faserna 1 och 3 där 
sjuksköterskor inte 
gick igenom 
checklistan. 
 

Medel 

12.Vincensi, 
B., Pearce, K., 
Redding, 
J., Brandonisi
o, S., Tzou, S., 
& Meiusi, E.   
 
MEDSURG  
nursing.  
 

2016 Sleep in the 
hospitalized 
patient: 
Nurse and 
patient 
perceptions  
 

Syftet var att 
beskriva 
omvårdnadsåtgä
rder som 
sjuksköterskor 
kan använda för 
att främja  	
sömn hos 
patienter. 	
 

En kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
där deltagarna 
var både 
sjuksköterskor 
och patienter, 
för att se vilka 
omvårdnadsåtgä
rder som 
sjuksköterskor 
kan använda.  
 

Sjuksköterskor 
kan hjälpa 
patienter till en 
bättre sömn 
genom att erbjuda 
god sängtid, varma 
filtar och kvällsfika 
men att erbjuda 
sömntabletter som 
en sista utväg.  
 

Hög 

13.Ye, L., 
Keane, K., 
Hutton 
Johnson, S., & 
Dykes, P. C. 
  
The 
journal of nur
sing administ
ration. 	
 

2013 How Do 
Clinicians 
Assess, 
Communicat
e About, and 
Manage 
Patient Sleep 
in the 
Hospital?  
 

Syftet med 
denna studie var 
att karakterisera 
hur kliniker 
bedömer, 
kommunicerar 
om och hanterar 
patienters sömn 
med fokus på att 
identifiera 
befintliga hinder 
och hjälpmedel 
för att sova 
främjande i 
klinisk praxis.  
 

Kvalitativ studie 
där 
gruppintervjuer 
gjordes med 
sjuksköterskor, 
för att undersöka 
hur sjukhusens 
arbete fokuseras 
mot patienters 
sömn. 
 

Via 
kommunikation 
med patienter 
kunde 
sjuksköterskor 
skräddarsy 
interventioner för 
att möta specifika 
behov hos 
patienter.  
 

Hög 
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