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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov för människan. Sömnen har stor 
betydelse för återhämtning och tillfrisknande. Forskning visar att sjukhusvårdade 
patienters nattsömn påverkas på många olika sätt. Under sjukhusvistelse kan det vara 
svårt att bibehålla dygnsrytmen beroende på flera störande faktorer. Sömnbrist kan 
leda till komplikationer som förvärrar lidande och förlänger sjukhusvistelsen. Syfte: 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjukhusvårdade patienters nattsömn. 
Metod: En litteraturöversikt av kvantitativa artiklar utfördes. Artiklarna analyserades 
enligt Fribergs trestegsmodell och protokoll för kvalitetskriterier gällande studier med 
kvantitativ metod. Resultat: 12 artiklar ingick i resultatet. Tre kategorier av faktorer 
identifierades: Miljörelaterade faktorer, omvårdnadsrelaterade faktorer och 
symtomrelaterade faktorer. Faktorer relaterade till miljö hade störst påverkan på 
patienters nattsömn, där huvudfynden var ljud- och ljus. Andra framträdande fynd var 
omvårdnadsrelaterade faktorer som smärta. Slutsats: Detta examensarbete visade att 
sjukhusvårdade patienter får sin nattsömn störd av många olika faktorer och att det 
finns en medvetenhet om detta hos sjukvårdspersonal, men miljö, omvårdnad och 
symtom gör det svårt att ombesörja ostörd sömn. 
 

Nyckelord: Miljö, Nattsömn, Omvårdnadsåtgärder, Patient, Sömnstörning  
 

 

 
 



 

 

Summary 

 

Title: A night in hospital - Factors affecting patients’ night sleep 
 

Background: Sleep is a fundamental need for humans. Sleep is of great importance 
for recovery and recuperation. Research shows that hospitalized patients’ night sleep 
is affected in many different ways. During hospitalization, it may be difficult to 
maintain the diurnal rhythm depending on several disturbing factors. Lack of sleep 
may lead to complications that aggravate suffering, and prolonged hospitalization. 
Aim: The aim was to describe factors that affect hospitalized patients’ night sleep. 
Method: A literature review of quantitative approach was conducted. The articles 
were analyzed according to Friberg’s three-step model and quality criteria protocol 
applicable to studies of quantitative approach. Result: 12 articles in total were utilized 
in the result. Three factors were identified: Environmental related factors, care related 
factors and symptom related factors. Factors related to environment affected patients’ 
sleep most, where the main findings were sound and light. Other outstanding findings 
were nursing care related factors and pain. Conclusion: This master’s dissertation 
showed that in-patients’ sleep is disturbed by several different factors, and that there 
is an awareness about it in the hospital personnel, but environment, nursing care and 
symptoms makes it difficult to provide undisturbed sleep.   
 

Keywords: Care, Environment, Nighttime sleep, Patient, Sleep disorder 
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Inledning 

En människa sover cirka en tredjedel av sitt liv, vilket betyder att en god sömn är 
avgörande för god hälsa och välmående (Cappuccio, Miller & Lockley, 2010: WHO, 
2004). Sömnbesvär av något slag är förhållandevis vanligt förekommande bland 
befolkningen. Ungefär 38 % av alla människor upplever en bristande sömn. 
Sömnproblematik är något vanligare bland kvinnor än bland män 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Sömn har en avgörande inverkan på människans 
kropp, bland annat genom att påverka kognitionen (Vance, Heaton, Eaves & Fazeli, 
2011), hormoner och ämnesomsättning (Gonnissen et al., 2012) samt hälsa och allmänt 
välbefinnande (Mukherjee et al., 2015). När patienter är inskrivna i sjukhusvården 
behandlas de primärt för sin sjukdom eller diagnos, sömnens helande inverkan på 
kroppen får ofta lägre prioritering (Honkavuo, 2018). I sjukvården finns det otaliga 
faktorer som påverkar patienters nattsömn, både faktorer som främjar sömn och 
faktorer som stör eller hämmar sömnen (Schnelle, Alessi, Al-Samarrai, Fricker RD, & 
Ouslander, 1999). Under sjukhusvistelse är det en avgörande del i 
omvårdnadsprocessen att sjuksköterskan främjar patientens nattsömn (Béphage, 
2005). Otillräcklig sömn försvagar förmågan att tänka, hantera stress, moderera 
känslor, och bibehålla ett väl fungerande immunsystem (WHO, 2004). Forskning visar 
att faktorer som påverkar sjukhusvårdade patienters förutsättningar till god nattsömn 
avgörs av vårdpersonalens omvårdnadsåtgärder, verksamhetens rutiner samt 
personliga förutsättningar (Ritmala-Castren, Virtanen, Leivo, Kaukonen & Leino-
Kilpi, 2015). 

Bakgrund 

Allmänt om sömn 

 
Sömn är ett grundläggande behov för människan (Asp & Ekstedt, 2014; Béphage, 
2005; Ors, 2013) och är både ett biologiskt och fysiologiskt beteende (Marshall & 
Stranges, 2010) med en invecklad sammansättning av beteendemässiga och 
fysiologiska processer (Carskadon & Dement, 2017). Vad som händer när en människa 
sover och vad som reglerar sömnen är inte helt klargjort (Asp & Ekstedt, 2014). Det är 
inte heller klarlagt varför sömn behövs, men teorier kretsar kring att sömn är ett 
tillfälle för återhämtning (Asp & Ekstedt, 2014; Holt et al., 2015; Lockley & Foster, 
2012). Sömn är ett naturligt inaktivt stadium (Swann, 2013) då generna i centrala 
nervsystemet ändrar mönster och metabolismen i kroppen sjunker (Lockley & Foster, 
2012). Sömnen är ett icke-viljestyrd beteende (Asp & Ekstedt, 2014) karaktäriserat av 
minimal reaktionsförmåga där det är svårt att stimulera människans funktioner 
(Lockley, 2010), det vill säga att uppfattningen om och förmågan att vara mottaglig för 
omgivningen är bortkopplad (Carskadon & Dement, 2017) förutom då det inträffar 
höga ljud eller vid upplevelse av smärta (Swann, 2013). Oftast brukar människor själva 
veta hur många timmars sömn de behöver för att vakna utvilade på morgonen (Ors, 
2013). Sömnen spelar en betydande roll vad gäller inlärning och minne (Jones & 
Dawson, 2012; Carskadon & Dement, 2017). Behovet av sömn förändras med åldern 
(Asp & Ekstedt, 2014; Mukherjee et al., 2015). Äldre människor upplever en mera 
oregelbunden sömn (Asp & Ekstedt, 2014). 
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Sömnstadier  
 
Sömnen delas in i två separata faser (Carskadon & Dement, 2017; Vincensi, 2016), non-
rapid eye movement [NREM] och rapid eye movement [REM] och dessa faser 
alterneras cykliskt under sömnen (Carskadon & Dement, 2017). Enligt Carskadon & 
Dement (2017) inkluderar ett nattligt sömnmönster hos vuxna människor, som sover 
under regelbundna förhållanden, flera tillförlitliga karakteristika. Insomning hos 
normala vuxna under normala omständigheter sker genom NREM-sömn och REM-
sömnen träder inte in förrän efter ungefär 80 minuter. Den första sömnfasen benämns 
non-rapid eye movement [NREM] och delas in i tre stadier som varar under olika 
perioder i människans sömn (Carskadon & Dement, 2017; Norton, Flood, Brittin & 
Miles, 2015; Ors, 2013). På ett elektroencefalogram [EEG] beskrivs NREM-sömnen 
som ett synkroniskt vågmönster med låga täta sömntoppar, höga breda komplex och 
långsamma vågor (Carskadon & Dement, 2017). De tre stadierna under NREM-
sömnen följer i stort djupsömnen med uppvaknanden som är lägst under första stadiet 
och mest frekventa under tredje stadiet (Carskadon & Dement, 2017). Under NREM-
sömn är den mentala aktiviteten minimal eller fragmenterad. I sömnstadium ett, som 
oftast varar ett par minuter, störs sömnen lätt. Sömnstadium ett förekommer även som 
ett övergångsstadium natten igenom och ett vanligt tecken på störd sömn är ökad 
förekomst av detta stadium (Carskadon & Dement, 2017). Sömnstadium två kan fortgå 
i tio till tjugofem minuter och det krävs intensivare stimulus för att väcka personen. 
Under stadium två uppträder gradvis aktivitet på EEG i form av långsamma vågor. Det 
tredje sömnstadiet, även kallat djupsömn, varar från ett par minuter till fyrtio minuter. 
På EEG uppträder frekventa inslag av högvoltsaktivitet och långsamma vågor, och här 
krävs starkt stimulus för att personen ska vakna (Carskadon & Dement, 2017). 
Carskadon & Dement (2017) definierar NREM-sömn som en relativt inaktiv men ändå 
aktivt reglerande hjärna i en rörlig kropp. Till motsats påvisar REM-sömnen EEG-
aktiveringar, episodiska utfall av snabba ögonrörelser och muskelspänningar. REM-
sömnen delas vanligen inte in i stadier även om det går att skönja faser av snabba 
ögonrörelser med lugna episoder däremellan (Carskadon & Dement, 2017). De 
vanligaste kännetecknen för REM-sömn är, förutom snabba ögonrörelser, 
oregelbundenheter i hjärtrytm och andning, och muskelryckningar. Det är under 
REM-sömn som drömmar uppstår (Carskadon & Dement, 2017). En definition på 
REM-sömn är en aktiverad hjärna i en paralyserad kropp (Carskadon & Dement, 2017) 
och i detta skede uppvisas på EEG samma aktivitet som i det vakna tillståndet (Norton 
et al., 2015; Ors, 2013). Den dygnsfas under vilken sömn infaller påverkar fördelningen 
av sömnstadierna. REM-sömnen når en topp under morgontimmarna och 
sammanfaller med sänkningen av kroppstemperaturen. Senareläggs insomningen 
tenderar REM-sömn att dominera och kan även infalla under själva insomningen 
(Carskadon & Dement, 2017).  
 

Sömnens betydelse för människan  
 

Sömnen är viktig för hjärnans möjlighet att återställa sina funktioner eftersom den inte 
kan upplagra någon energi (Asp & Ekstedt, 2014). Likaså är sömnen nödvändig för att 
befästa minnen (Asp & Ekstedt, 2014; Holt et al., 2015). Under sömn sjunker 
pulsfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens och ämnesomsättning medan insöndring 
av tillväxthormon ökar (Sömn, 1998). Vid långvarig sömnbrist påverkas bland annat 
förmågan till koncentration, kreativitet och problemhantering (Asp & Ekstedt, 2014). 
Människor upplever att perioder med kortvarig sömn och minskad sömnkvalitet är 
otillfredsställande (Honkavuo, 2018). Att sova utan störande moment bidrar till en god 
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och hälsosam sömn (Kerr, 2011). Stress eller oljud leder till att sömnen blir störd vilket 
i sin tur påverkar hur djup sömnen är och hur lättväckt människan blir (Hopper, Fried 
& Pisani, 2015; Åkerstedt, Perski & Kecklund, 2017). Sjukhusvårdade patienter som 
blivit störda under sin sömntid kan känna sig deprimerade och trötta på dagen (Becker, 
Jesus, Joao, Viseu & Martins, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2016). Sömnbrist hos 
sjukhusvårdade patienter kan orsaka akut förvirring vilket leder till förlängd 
sjukhusvistelse eller sjukhusförvärvade komplikationer som trycksår eller pneumoni 
(Radtke, Obermann & Teymer, 2014). Brist på sömn ökar risken för övervikt (Patel & 
Hu, 2008; Zhang, Berger, Rielly, Malhotra & Kales, 2017), samtidigt som människor 
med övervikt ofta har en sömnproblematik (Shade, Berger, Dizona, Pozehl & Pullen, 
2016; Zhang et al., 2017). Likaså bidrar inaktivitet på dagtid, ohälsa och social isolering 
till problem med sömn (Leland et al., 2016). En låg sömnintensitet är en riskfaktor över 
tid (Maric et al., 2017) då sömnstörningar kan bidra till sjukdom och oförmåga och kan 
även visa tecken på förekomst av neurologiska problem (Vance et al., 2011). Vid 
sömnbrist hämmas förmågan till sårläkning, fertiliteten försämras och på sikt ökar 
risken för utveckling av diabetes (Asp & Ekstedt, 2014; Hall, Fernandez-Mendoza, 
Kline & Vgontzas, 2017), hjärt-kärlsjukdomar (Barczi & Teodorescu, 2017; Hall et al., 
2017), fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom (Won & Kirsch, 2017). Vid störd 
sömn sänks även människans smärttröskel (Finan et al., 2017). Både akut och kronisk 
smärta har en påverkande faktor på människans sömn (Doufas, 2017). 
 

Sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder 
 

Sömn bidrar till att främja sjukhusvårdade patienters hälsa och välmående (Buxton et 
al., 2012; WHO, 2004). Grundläggande för djupare sömn är regelbundna sovtider, 
vilket skapar en jämvikt mellan vakenhet och sömn (Asp & Ekstedt, 2014). Daglig 
aktivitet för patienten bidrar till en förbättrad sömn (Bengtsson-Boström & Asplund, 
2013). Individanpassad fysisk mobilisering och social aktivering dagtid har positiv 
effekt på patienters sömnkvalitet (Kuck, Pantke & Flick, 2014), men det är viktigt att 
en vilorytm tillgodoses med omvårdnadsåtgärder som utformar aktiviteter och vila 
efter patientens resurser och behov (Asp & Ekstedt, 2014). Sjuksköterskans 
sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder handlar om att underlätta för sjukhusvårdade 
patienter att sova genom att vara medveten om ljud- och ljusnivåer och olämplig eller 
överdriven tillsyn (Kerr, 2011) och vara uppmärksam på om det är stökigt kring 
patienten eller om patienten visar sig vara orolig (Asp & Ekstedt, 2014). Patienter som 
vårdas på sjukhus bör ha tillräckligt långa viloperioder under natten för att ha 
möjlighet att sova en full sömncykel och det är sjuksköterskans uppgift är att noggrant 
planera och skapa en balans för att inte störa nattsömnen (Ritmala-Castren et al., 
2015). 
 

Personcentrerad omvårdnad 
 

För den legitimerade sjuksköterskan finns det utformat sex kärnkompetenser att rätta 
sig efter i omvårdnadsarbetet. Dessa är personcentrerad vård, samverkan i team, 
evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik (Andersson, 
2013; Leksell & Lepp, 2013). Florence Nightingale var pionjär för den moderna 
omvårdnaden. Nightingale underströk en strävan mot patienters hälsa där vikten 
skulle ligga på personen och gruppen, inte på sjukdomen (Ekman, Norberg & 
Swedberg, 2014). Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som myntades under det 
första decenniet på 2000-talet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). I person-
centrerad omvårdnad ligger fokus på personen inte bara på omvårdnads- behoven 
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(Manley, Hills & Marriot, 2011).  Patienten framträder som en unik person genom sin 
livsberättelse (Kristensson Uggla, 2014). Det är avgörande att sjuksköterskan är 
medveten om patientens tillstånd eftersom detta har stor inverkan på patientens 
förmåga att kunna delta i processerna kring bedömning och beslut (Nortvedt & 
Grönseth, 2011). Genom den sjukhusvårdade patientens egen berättelse om sina 
upplevda upplevelser och erfarenheter skapas en beskrivning av patientens kapacitet 
som ligger till grund när hälsoplan ska skrivas fram (Ekman, Norberg & Swedberg, 
2014; Snellman, 2014). Vikten ligger i att förstå personen och dennes identitet, och i 
situationer där patienten inte kan tala för sig är det särskilt viktigt att lära känna de 
närstående för att kunna uppfylla patientens önskningar (Ross, Tod & Clarke, 2015). 
Vårdpersonalen måste kunna lyssna på och förstå patientens perspektiv på situationen 
(Wallström & Ekman, 2018), inte bara ge patienten information (Ekman, Norberg & 
Swedberg, 2014). Det är patientens berättelse i kombination med provresultat och 
medicinska undersökningar som utgör grunden för omvårdnaden (Wallström & 
Ekman, 2018). Den personcentrerade omvårdnaden är en process som handlar om att 
sjukvårdspersonal tillsammans med patient, och många gånger med närståendes 
hjälp, planerar och genomför patientens personliga hälsoplan utifrån patientens 
berättelse och säkerställer den genom dokumentation. I processen skapas ett 
partnerskap som stärker patientens självständighet (Ekman, Norberg & Swedberg, 
2014). För att underlätta en god nattsömn behövs det att sjuksköterskan definierar 
patientens resurser och problem samt lyssna på patientens upplevelse av situationen 
(Wallström & Ekman, 2018). Personcentrerad omvårdnad riktar sig mot patientens 
upplevelse av de faktorer som påverkar nattsömn på sjukhus (Henricson & Billhult, 
2017). Partnerskapet handlar om att patienten uppmuntras att medverka och påverka 
sin vård och patienten ses som en expert på sig själv och sin sjukdom (Hedman, 2014).  
 

Sjuksköterskans roll i sjukhusmiljö 

 

Sjuksköterskan har som skyldighet att arbeta förebyggande mot ohälsa, planera 
omvårdnaden, respektera sjukhusvårdade patientens autonomi och uppfylla behovet 
av trygghet och kontinuitet (SFS 2017:30). Omvårdnadsåtgärderna ska främja 
sömnbehovet hos varje enskild individ, och om sjukhusvårdade patientens sömnbehov 
kan tillgodoses bidrar detta till en känsla av hälsa och välbefinnande (Cappuccio, Miller 
& Lockley, 2010). Sjuksköterskan har en gedigen kunskap om sömn och om hur olika 
faktorer påverkar nattsömnen (McIntosh & MacMillan, 2009). Den sjukhusvårdade 
patientens sömnbehov kan relateras till kärnkompetensen personcentrerad 
omvårdnad, vilken innebär att utifrån respekt för patientens önskemål, värderingar 
och behov erkänna patienten som kontrollkälla och fullvärdig partner i ombesörjandet 
av barmhärtig och samordnad omvårdnad (Quality and Safety Education for Nurses, 
2018). Där ger patientens perspektiv en djupare bild av omvårdnaden (Scammell, 
2017). Förbättringskunskap är en kärnkompetens närliggande i relevans för 
främjandet av den sjukhusvårdade patientens nattsömn. Det handlar om att 
sjuksköterskan har en skyldighet att identifiera de faktorer som orsakar 
sömnproblematiken för att hitta metoder och lösningar som leder till en förbättring 
angående sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder (Johnson, 2013). Informatik har en 
knytning till ämnet då sjuksköterskor ska inneha kunskapen om hur information om 
sömn utformas för att möta den sjukhusvårdade patientens nivå (Warren, 2013). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjukhusvårdade patienters nattsömn. 
 

Material och metod 

Design 

   

En litteraturöversikt av kvantitativ design genomfördes, där utvalda och 
kvalitetsgranskade artiklar bearbetades efter kvantitativ ansats. Ett deduktivt 
förhållningssätt valdes vilket innebär att en studie redan vid planeringen utgår från ett 
specifikt område som sedan löper som en röd tråd genom hela processen (Henricson 
& Billhult, 2017). Ett litteraturbaserat arbete har som avsikt att utifrån befintlig skrift 
ge fördjupad kunskap i ämnet (Dahlborg Lyckhage, 2017; Segesten, 2017). 
Litteraturstudier förutsätter ett metodiskt arbetssätt där alla steg i processen 
presenteras tydligt och handlar inte om att finna bevis utan att i första hand beskriva 
ett intresseområde (Segesten, 2017). Kvantitativa studier innefattar struktur av 
observationer eller mätningar, vilket bidrar till att få svar på forskningsfrågan. Den 
inhämtade datan kan representeras av siffror i olika former (Billhult, 2017).  
 

Urval och Datainsamling 
 

Med syftet som grund, att beskriva faktorer som påverkar sjukhusvårdade patienters 
nattsömn, identifierades följande sökord: affect*, clinical care, factor*, hospital, 
hospitalized patient*, inpatient*, intensive care unit, nursing, nursing care, sleep* och 
sleep quality. Flera av sökningarna gjordes med trunkering (*). Trunkering användes i 
syfte att bredda sökningen till alla de böjningsformer sökordet kan innehålla 
(Östlundh, 2017). Mer detaljerad information om sökorden (se bilaga 1). Boolesk 
sökteknik användes för att precisera hur valda sökord skulle kombineras (Östlundh, 
2017). Sökoperatorerna AND och NOT användes för att för att avgränsa sökningen. För 
att bedöma kvaliteten av artiklarna användes dokumentet “Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod” (bilaga 2). Inklusionskriterierna 
för artiklarna var att de i del I besvarades med JA på samtliga frågor. Artiklar som 
uppnådde 6 till 7 poäng av 7 möjliga i del II visade på en hög kvalitet, medan de artiklar 
som uppnådde 5 av 7 poäng eller färre i del II exkluderades, då de ansågs ha för låg 
kvalitet. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna MEDLINE och CINAHL, vilka 
erhåller referenser till vetenskaplig litteratur (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 
Sandström, 2016). MEDLINE, som produceras av National Library of Medicine, ger 
tillgång till medicinsk litteratur samt omvårdnadstidskrifter och är den databas som är 
äldst och mest välkänd inom området för hälso- och sjukvård (Willman et al., 2016).  
CINAHL, som är en förkortning på Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature, är en stor databas inom omvårdnadsområdet med större fokus på 
omvårdnadsvetenskap än MEDLINE (Willman et al., 2016). En av resultatartiklarna 
togs fram genom manuell sökning där framtagna artiklars referenslistor studerades för 
att hitta relevant information (Östlundh, 2017). Inklusionskriterier för artiklarna var 
att vetenskaplig kvalitetsgranskning har utförts, att etiska överväganden ska ha 
redovisats, att ansatsen var kvantitativ och att studierna var utförda på personer över 
18 år. Artiklarna i litteraturstudien skulle även vara publicerade 2008-01-01 till 2018-
08-31, peer reviewed, skrivna på engelska och ha tillgängliga abstracts. 



6 

 

Litteraturöversikter exkluderades eftersom författarna till sådana inte har 
forskarutbildning (Segesten, 2017) samt att det är möjligt att litteraturöversikter inte 
är objektiva, utan valda studier kan stödja författarens egen ståndpunkt (Friberg, 
2017).  Resultatet i en litteraturstudie på högskolenivå ska grundas på vetenskapliga 
artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar (Segesten, 2017). Studier utförda på 
vårdhem exkluderades eftersom denna litteraturstudie berör patienter inneliggande på 
sjukhus.  
 

Dataanalys 

 

Under processen att söka artiklar lästes 1430 titlar varav 249 abstrakt lästes för att få 
ett helhetsperspektiv utav ämnet (Friberg, 2017). Av 249 abstrakten valdes 96 artiklar 
som lästes hela. Av 96 lästa artiklar valdes 35 artiklar för kvalitetsgranskning enligt 
granskningsprotokoll (Se bilaga 2). Artiklar söktes vid olika tillfällen eftersom vissa 
preliminärt valda artiklar föll bort i granskning. Detta gjorde att antalet kvarvarande 
artiklar blev för få för att grunda en trovärdig studie på (Segesten, 2017). I en första 
kvalitetsgranskning granskades och graderades artiklarna individuellt utifrån angivet 
protokoll (se bilaga 2). Sedan jämfördes och diskuterades graderingarna för att 
säkerställa att artiklarna uppfattats och analyserats på samma sätt. Därefter 
diskuterades artiklarnas kvalitet och relevans. I en andra granskning valdes 12 artiklar 
ut som ansågs ha relevans till studiens syfte och resultat för analys och 
sammanställning. Dataanalys och sammanställning av framtaget och kvalitetsgranskat 
material utfördes i tre steg enligt Friberg (2017). I dataanalysens första steg studerades 
valda artiklar upprepade gånger i sin helhet för att förstå innehållet och få ett 
sammanhang med fokus på resultatet i studierna. Understrykningspennor i olika 
färger användes för att markera studiernas syfte, design och metod, deltagare samt 
faktorer som påverkade sjukhusvårdade patienters nattsömn. Steg två bestod i att 
sammanfatta och dokumentera identifierade fynd. En artikelmatris (se bilaga 3) 
utformades för att få en bra överskådlighet att grunda analysen på. De aspekter som 
sammanfattades i artikelmatrisen var syfte, design och metod, deltagare (ålder, kön, 
vårdpersonal), resultat och kvalitetsgradering. I det tredje steget relaterades resultaten 
från de olika artiklarna till varandra för att identifiera likheter och skillnader. En 
sammanställning av resultaten gjordes där tre kategorier identifierades. En tabell 
skapades för att dela upp fynden från artiklarna i de tre kategorierna (bilaga 4). Utifrån 
dessa kategorier skapades ytterligare tre tabeller (bilaga 4a-c), en tabell för var 
kategori, där fynden sedan sorterades under lämpliga rubriker.  

Etiska överväganden 
 

I litteraturstudien beskrivs faktorer som påverkar sjukhusvårdade patienters nattsömn 
med inriktning på sjuksköterskans omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad innebär 
mer än ett huvudområde i sjuksköterskeyrket, det är ett forskningsområde i vilket etik 
utgör grunden eftersom forskningsprocessen inbegriper mellanmänskliga företeelser 
(Willman et al., 2016). Grundläggande etiska principer inom forskning är att 
respektera människors autonomi och skydda de med begränsad autonomi, att inte göra 
skada samt att behandla alla rättvist efter var och ens förutsättningar (The Belmont 
Report, 1979). Arbeten i form av litteraturöversikt som görs på högskole- och 
universitetsnivå definieras inte som forskning och behöver sålunda inte granskas 
etiskt, utan respektive lärosäte avgör om etisk granskning är nödvändig (CODEX, 
2018; Ejlertsson, 2012; Kjellström, 2012; SFS 2003:460). Däremot ska materialet till 
studien ha godkänts vid etikprövning där godkännandet avser bestämd forskning (SFS 
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2003:460). Läroböcker som används i litteraturstudier bör beaktas etiskt av den 
anledning att det inte alltid framgår på vilket sätt författarna gjort urvalet av litteratur 
till sina verk (Willman et al., 2016). Etisk motivering kring ett studentarbete handlar 
om dess värde, det vill säga hur resultatet av studien kan komma till gagn (Kjellström, 
2012). Den etiska motiveringen till litteraturstudien, med syfte att beskriva faktorer 
som påverkar patientens nattsömn, var att utöka kunskaperna i ämnet samt att 
resultatet ska komma till nytta för vårdprofessionen. Ärlighet och hederlighet värnas 
om, vilka är incitament i vetenskapligt verk (Kjellström, 2012) likaså att objektivt 
presentera resultatet från artiklarna i studien. 
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Resultat 

Artiklarna som ingår i resultatet hämtades från databaserna CINAHL och MEDLINE 
och var utgivna mellan 2008-01-01 till 2018-08-31. Tre av studierna utfördes i Turkiet, 
två studier utfördes i USA, och i resterande artiklar var studierna utförda i Australien, 
Kina, Italien, Kanada, Korea, Sydafrika och Iran. Deltagarantalet i studierna varierar 
från 34 till 400 personer där det totala antalet deltagare var 2251 varav 2004 (89%) 
var patienter, 219 (9,7%) sjuksköterskor och 28 (1,2%) läkare. Av antalet deltagande 
patienter var 1015 (50,6%) män och 903 (45%) kvinnor samt att 93 (4,6%) av 
deltagande patienter inte var specificerade om de var kvinnor eller män, och 
tilläggningsvis var samtliga deltagare i studierna över 18 år. Kategorier som har 
identifierades var: Miljörelaterade faktorer, omvårdnadsrelaterade faktorer och 
symtomrelaterade faktorer. 
 
Tabell 1. Sammanställning av kategorier av faktorer artiklarna innehåller där 
patienters nattsömn påverkas. För mer detaljerade tabeller se bilaga 4a-c. 

Artiklar Miljörelaterade 
faktorer 

Omvårdnads
relaterade 
faktorer 

Symtomrelaterade 
faktorer 

1. Adib-Hajbaghery et al, 2012 X 
 

X 

2. Bano et al., 2014 X X X 

3. Bernhofer et al., 2013 X 
  

4. Büyükyilmaz et al., 2011 X 
 

X 

5. Cilingir et al, 2016. X 
 

X 

6.  Delaney et al., 2018 X X X 

7. Dobing et al., 2016 X X X 

8. Ehlers et al., 2013 X X X 

9. Grossman et al., 2017 X X X 

10. Lei et al., 2009 X X X 

11. Park & Hee-Kim, 2016 X 
 

X 

12. Uğraş et al., 2015 
 

X 
 

 
Miljörelaterade faktorer  
 

För sjukhusvårdade patienter var ljud en betydande faktor som påverkade sömnen 
(Adib-Hajbaghery et al., 2012; Bano et al., 2014; Büyükyilma et al., 2011; Cilingir et al., 
2016; Delaney et al., 2018; Dobing et al., 2016; Ehlers et al., 2013; Grossman et al., 
2017; Lei et al., 2009). Enligt Bano et al., (2014) störde ljud patienterna vid olika 
tidpunkter, högst p-värde på 0.80 var mellan kl. 18:30-19:30. Omvårdnad av 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkyilmaz%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkyilmaz%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521827
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medpatienter identifierades som sömnstörande av (p=0.8)(Bano et al., 2014), 30.2% 
(Lei et al., 2009), likaså ljudet från luftkonditioneringsanordningar 35.5 % (Lei et al., 
2009) och från medicinsk utrustning 59% (Dobing et al., 2016), 91.2% (Ehlers et al., 
2013) och 23.4% (Lei et al., 2009) samt ljud från  telefoner, knackningar, dörrar, 
fönster och ljud utifrån 39.1% (p=0.025)(Cilingir et al., 2016). Även ljud från 
vårdpersonalen, till exempel prat och skor 8.5% (Dobing et al., 2016) och 62.8% (Lei 
et al., 2009) och ljud från sjuksköterskestationer störde sömnen 15%  (Delaney et al., 
2018), men så länge sjuksköterskornas röster inte var för höga var de en tröst 50% 
(Ehlers et al., 2013; Lei et al., 2009). Andra patienter uppgavs som störande 58% 
(Delaney et al., 2018), 16.9% (Dobing et al., 2016) och 58.8% (Ehlers et al., 2013) 
genom till exempel hostningar, snarkningar och förvirring 44.1% (Ehlers et al., 2013) 
likaså larmsignaler 91.2% (Ehlers et al., 2013) och 24% (Grossman et al., 2017). Enligt 
Grossman et al., 2017 uppgav 50% av läkarna att den främsta sömnstörande faktor var 
larmsignaler, medan sjuksköterskor menade att alla sorters ljud störde (se bilaga 4a). 
 
En faktor som påverkade patienters nattsömn var ljus (Adib-Hajbaghery et al., 2012; 
Bano et al., 2014; Bernhofer et al., 2013; Delaney et al., 2018; Dobing et al., 2016). 
Vårdpersonal rapporterade att artificiellt ljus var primära orsaken till patienters störda 
sömn 2.8% (Adib-Hajbaghery et al., 2012) och 38 % (Delaney et al., 2018). Ljusstyrkan 
var i allmänhet låg över dygnet vilket påverkade patienternas förmåga att bibehålla 
dygnsrytmen (p=0,035) (Bernhofer et al., 2013). Patienter som sov närmare fönster 
där de utsatts för mer morgonljus sov bättre på natten (p=0,028) (Bano et al., 2014) 
men patienter stördes även av för starkt ljus nattetid 15.5% (Dobing et al., 2016) och 
64.7% (Ehlers et al., 2013). Patienter som vistades i starkt ljus dagtid uppgav mindre 
trötthet och färre humörsvängningar 75% (Bernhofer et al., 2013). Skiftet från vintertid 
till sommartid hade ingen nämnvärd effekt på patienters sömnprofil (p=0.08) (Bano 
et al., 2014). Bland patienter som var 65 år eller äldre var det ljuset i miljön som störde 
mest 2.8% (p=0,012)(Adib-Hajbaghery et al., 2012), se bilaga 4a. 
 
Temperaturen i patientsalarna påverkade patienters sömn (Adib-Hajbaghery et al., 
2012; Büyükyilma et al., 2011; Delaney et al., 2018; Ehlers et al., 2013; Grossman et al., 
2017). Patienters sömn stördes av att det var för kallt 40% (Delaney et al., 2018) eller 
för varmt 32.4% (Ehlers et al., 2013). Patienternas sömn stördes av obekväma sängar 
18.3% (Dobing et al., 2016) och 22 % (Grossman et al., 2017). Att sova i en obekant 
omgivning påverkade sömnen 14.1% (Dobing et al., 2016), 47.1% (Ehlers et al., 2013) 
och (p=0.01)(Park & Hee-Kim, 2016). Dålig lukt besvärade patienterna 22% (Delaney 
et al., 2018) och 1.4% (Dobing et al., 2016) samt illaluktande blodtrycksmanschetter 
88.2% (Ehlers et al., 2013). Flerbäddsrum påverkade patienters sömn (p=0.01)(Park 
& Hee-Kim, 2016) likaså överbelagda rum samt dåligt ventilerade rum 84.8% 
kirurigpatienter och 18.5% medicinpatienter (Cilingir et al., 2016). Enligt Dobing et al., 
2016 var det 15.7% i enkelrum sov patienter längre (se bilaga 4a) 
 
Att kunna hålla sig orienterad i tid hjälpte patienterna att sova 85.3% (Ehlers et al., 
2013). Längden på sjukhusvistelsen var en faktor som påverkade sömnkvaliteten hos 
patienter som var 65 år eller äldre 62%  (Park & Hee-Kim, 2016). Adib-Hajbaghery et 
al. (2012) visar att sjukhusvistelsens längd inte är en faktor som påverkar 
sömnkvaliteten hos äldre patienter (p=0,045). Patienterna sov bättre om de kände igen 
vårdpersonalen 94.1% (Ehlers et al., 2013). Enligt Lei et al., 2009 var det att patienter 
som saknar sina närstående sov sämre 45.4% (se bilaga 4a). 
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Omvårdnadsrelaterade faktorer  
 
Patienter upplevde att tagning av vitala parametrar nattetid 29.6% (Dobing et al., 
2016), 39 % (Grossman et al., 2017) och 39.1% (Uğraş et al., 2015) och utförande av 
neurologisk skattning störde nattsömnen 4.8% (Uğraş et al., 2015). Likaså påverkade 
olika former av diagnostiska provtagningar patienters sömn 34% (Grossman et al 
2017) och 5% (Uğraş et al., 2015), till exempel blodprov, blodglukosprov och 
blodgasprov 4.8% (Uğraş et al., 2015). Enligt 29.6% (Dobing et al., 2016), 25% 
(Grossman et al., 2017), 60.6% (Lei et al., 2009) och 1.2% (Uğraş et al., 2015 var det 
medicinutdelning som störde patienterna (Se bilaga 4b)  
Patienter uppgav att omvårdnadsåtgärder från sjukhuspersonalen störde sömnen 
(Bano et al., 2014; Delaney et al., 2018; Dobing et al., 2016; Ehlers et al., 2013; Lei et 
al., 2009; Uğraş et al., 2015), till exempel nattlig tillsyn 55.2% (Lei et al., 2009), 
sugning av slem 73.5% (Ehlers et al., 2013) och lägesändring i sängen 31.8% (Uğraş et 
al., 2015) samt omvårdnad av andra patienter 18% (Bano et al., 2014). Patienterna 
stördes mer av hur länge omvårdnad utfördes än av hur ofta, men uppgav att de var 
nöjda med de nattliga omvårdnadsåtgärderna 55% (Uğraş et al., 2015). Att inte förstå 
medicinska termer medförde att patienterna blev konfunderade och fick svårt att 
komma till ro 38.2% (Ehlers et al., 2013). Obekväma blodtrycksmanschetter och 
monitorer begränsade patienternas rörlighet likaså var patienterna rädda för att råka 
avbryta utrustningens funktion 38.2% (Ehlers et al., 2013). Urinkatetrar, 
syrgasmasker, sladdar 61.8% (Ehlers et al., 2013) och droppslangar 1.4% (Dobing et 
al., 2016) skapade ett obehag för patienten (Se bilaga 4b). 
 

Symtomrelaterade faktorer  
 

Det fanns ett antal olika symtomrelaterade faktorer som påverkade sjukhusvårdade 
patienters nattsömn och av dessa var smärta en de vanligast förekommande (Adib-
Hajbaghery et al, 2012; Büyükyilmaz et al., 2011, Cilingir et al., 2016; Delaney et al., 
2018; Dobing et al., 2016; Ehlers et al., 2013; Grossman et al., 2017). Sömnmönstret 
hos 66.3% av kirurgpatienter stördes mer av smärta jämfört med 45.7% av 
medicinpatienter (Cilingir et al., 2016). Bland ortopedpatienter var extern smärta den 
främsta faktorn som påverkade sömnen 45% (Büyükyilmaz et al., 2011).  Enligt Ehlers 
et al., 2013 uppgav 91.2% av patienter att oro förvärrade smärta vilket påverkade 
sömnen ännu mer (Se bilaga 4c) 
 
Besvär relaterade till sjukdom 50.3% (Lei et al., 2009) och försämrade kliniska 
tillstånd (p=0.01) (Bano et al., 2104) till exempel hosta 5.5% (Adib-Hajbaghery et al., 
2012) och 1.4% (Dobing et al., 2016) och andningsbesvär 20% (Bano et al., 2104) och 
9.8% (Adib-Hajbaghery et al., 2012) hindrade patienter från att sova. Patienter uppgav 
att oro var en faktor som påverkade sömnen 34.8% (Adib-Hajbaghery et al., 2012), 5.6 
% (Dobing et al., 2016) och 18% (Grossman et al., 2017), exempelvis oro över sjukdom 
50.3 % (Lei et al., 2009) och oro över familjen 58.8% (Ehlers et al., 2013). Ungefär 
47.1% av patienter som vårdades på intensivvårdsavdelning rapporterade att miljön 
där var stressande (Ehlers et al., 2013). Bland patienter som var 65 år eller äldre 
försämrade depression möjligheterna att kunna sova (p=0.01)(Park & Hee-Kim, 
2016). Patienter som var 65 år eller äldre med neurologiska sjukdomar sov sämre än 
patienter med hjärt- och kärl-, gastrointestinala, endokrina och respiratoriska 
sjukdomar (p=0.01) (Park & Hee-Kim, 2016). Lei et al., 2009 menar att 32.4% 
sjuksköterskor uppgav att patienters sömn stördes mer av oro över sjukdom än vad 
patienterna själva medgav (se bilaga 4c) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkyilmaz%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521827
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkyilmaz%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521827
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Att behöva gå på toaletten var en sömnstörande faktor 11.8% (Adib-Hajbaghery et al., 
2012), 29.6% (Dobing et al., 2016), 61.8% (Ehlers et al., 2013) och 55.8% (Lei et al., 
2009). Oavbrutna intravenösa behandlingar orsakade frekventa urineringar 61.8% 
(Ehlers et al., 2013). Förändrade sömnvanor 9.8% (Adib-Hajbaghery et al., 2012), 
58.7% av kirurgpatienter och 31.5 % av medicinpatienter (Cilingir et al., 2016; Lei et 
al., 2009) samt för mycket sömn dagtid orsakade försämrad nattsömn 2.8% (Dobing 
et al., 2016).  Enligt Lei et al., 2009 uppgav 54,4% av patienter upplevde uttråkade att 
de sov sämre likaså 58.5% av patienterna uppgav att de inte hade kontroll över sig 
själva (se bilaga 4c) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 
I denna litteraturstudie användes kvantitativ ansats med deduktivt förhållningsätt där 
fokus från början riktades mot faktorer som påverkar sjukhusvårdade patienters 
nattsömn (Henricsson & Billhult, 2017) Att utföra en studie efter kvantitativ ansats 
innebär att söka efter samband, att göra jämförelser eller beskriva något (Billhult & 
Gunnarsson, 2012). Det handlar om neutral kunskap där det finns anspråk på 
lagbundenhet och generell giltighet (Dahlborg Lyckhage, 2017). Då syftet var att 
beskriva faktorer som påverkar sjukhusvårdade patienters nattsömn, var det lämpligt 
att välja kvantitativ ansats där insamlad data presenteras i siffror på olika sätt (Billhult 
& Gunnarsson, 2012). Syftet anses ha besvarats då det i analysen har påträffades 
faktorer i samtliga artiklar som påverkade sjukhusvårdade patienters nattsömn. 
Personcentrerad omvårdnad användes som ett begrepp genom detta arbete. Genom 
att lyssna på patientens egen berättelse och erfarenhet om sin sömnsituation skapas av 
en relation mellan patient och vårdpersonal med en ömsesidig tillit där vårdpersonalen 
respekterar patienten. (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 
 

Det är viktigt att vara medveten om att kvalitet och trovärdighet är betydande genom 
hela arbetet (Danielsson, 2012). Eftersom det var första gången författarna 
genomförde ett sådant här arbete är det möjligt att det påverkade hur data samlades 
in, hur artiklarna granskades och analyserades (Henricson, 2012), vilket kan ses som 
en svaghet i arbetet. Arbetets kvalitet kan även ha påverkats av att det var nödvändigt 
att byta fokus på problemområdet då sökningar inte resulterade i relevant material 
(Henricson, 2012). På grund av tidsbegränsning togs beslutet att byta syfte vilket 
resulterade i tillräcklig mängd relevant material. För att stärka arbetets trovärdighet 
söktes artiklar två databaser, CINAHL och Medline som båda har fokus på omvårdnad 
(Henricson, 2017). Att söka i fler än en databas ökade samtidigt förutsättningarna att 
hitta relevanta artiklar (Karlsson, 2017; Östlundh, 2017). I CINAHL söktes endast 
artiklar som var peer reviewed (Mårtensson & Fridlund, 2017), skrivna på engelska och 
med tillgängliga abstrakt. I Medline var det inte möjligt att välja peer reviewed, där 
söktes artiklar som var skrivna på engelska och hade tillgängliga abstrakt. För att 
försäkra att även artiklar i Medline var peer reviewed söktes publiceringskällorna till 
samtliga artiklar upp via Google där detta bekräftades. Peer review innebär att 
kvaliteten av ett verk säkerställts före publicering genom att det granskas av andra 
forskare (Karlsson, 2012). En resultatartikel togs fram genom manuell sökning, men 
uppfyllde inklusionskriterier och kvalitetskrav. Manuell sökning användes för att få 
hjälp och inspiration i sökandet (Östlundh, 2017). 
  
Att samtliga artiklarna var skrivna på engelska innebar både styrka och svaghet. 
Styrkan är att artiklar skrivna på engelska är publicerade internationellt. Svagheten är 
att det kan förekomma bristande kunskaper i engelska vilket påverkar tolkningen av 
materialet och därigenom minskar trovärdigheten i arbetet (Karlsson, 2017). 
Begränsningen på artiklarna var 2008-01-01 till 2018-08-31 och valdes för att få ny 
och aktuell forskning i ämnet. I sökprocessen gav Medline fler relevanta träffar än 
CINAHL, men båda databaserna fortsattes att användas i hela sökprocessen eftersom 
de kompletterade varandra (Östlundh, 2017). I samband med handledning i 
informationssökning på biblioteket gav bibliotekarie råd om relevanta sökord och 
sökkombinationer (Östlundh, 2017). Utifrån syftet “att beskriva faktorer som påverkar 
sjukhusvårdade patienters nattsömn” framtogs sedan relevanta sökord (Friberg, 
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2017). De booleska sökoperatorerna AND och NOT användes i kombineringen av 
sökord, i syfte att rikta sökningarna mot relevant material (Karlsson, 2012). Det hade 
varit möjligt att ta användning av den booleska sökoperatorn OR som expanderar 
sökningen ytterligare (Karlsson, 2012). Sökningen hade kunnat breddas med fler 
sökord för att få fram fler artiklar som besvarar syftet, vilket kan anses som en svaghet 
i litteraturstudien. En breddad sökning hade dock krävt mer tid än vad arbetet hade 
utrymme för. Samtliga artiklar var av kvantitativ design med någon form av statistisk 
analys. Mest förekommande var chitvå-test. I övriga artiklar användes t-test, ANOVA, 
Pearson’s korrelationskoefficient och Spearmans rangkorrelationskoefficient. Skulle 
alla artiklarna innehaft samma utförande på studierna hade det resulterat i otillräckligt 
antal artiklar, men om alla artiklarna hade haft samma utförande hade det ökat 
trovärdigheten och validiteten (Henricsson, 2017). I artikeln av Bano et al. (2016) 
användes både kvalitativa och kvantitativa metoder. Det som var av intresse och som 
valdes ut att redovisas i resultatet var den kvantitativa delen, vilka faktorer som 
påverkade sjukhusvårdade patienters nattsömn, inte upplevelsen av dem. Bano et al. 
(2016) använde flera olika frågeformulär som inte besvarades av alla deltagare i 
studien. På grund av bortfallet minskade studiens trovärdighet och det kan ses som en 
svaghet. ’ 
 

Ett av målen med forskning är att kunskapen som frambringas ska gälla även utanför 
studiens urval (Priebe & Landström, 2012). Studierna som ingick i resultatet var 
utförda på sjukhus i olika länder där sjukvårdssystemen och vårdkulturen skiljer sig 
från Sverige. Detta försvårar att dra generella slutsatser och det måste diskuteras 
huruvida resultaten går att tillämpa i Sverige (Wallengren & Henricson, 2012). En 
styrka i att studierna utfördes i länder runt om i världen är att det gav en bred bild av 
hur sjukvården ser ut. Därigenom finns det en möjlighet att resultatet i den här 
litteraturstudien kan vara gällande till viss del även för sjukhus i Sverige eftersom det 
är ett land som rymmer kulturer från stora delar av världen. I personcentrerad 
omvårdnad är det sjuksköterskans uppgift att ombesörja varje patients unika behov för 
en god nattsömn, där ingår även att ta hänsyn till olika kulturella aspekter (Milton, 
2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
 

Kvalitetsgranskningsprotokollet som användes var framtaget vid Avdelningen för 
omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2). Utvalda artiklar delades upp 
och kvalitetsgranskades individuellt. För att stärka reliabiliteten i arbetet granskades 
sedan samtliga artiklar varefter tolkningar och fynd summerades, jämfördes och 
diskuterades (Henricson, 2012). Med reliabilitet menas att det vid upprepade 
mätningar framkom samma resultat (Gunnarsson & Billhult, 2012; Wallengren & 
Henricson, 2012). 7 av artiklarna fick 6 av 7 möjliga poäng enligt protokollet och 
resterande 5 artiklar fick 7 av 7 poäng. Artiklar som fick 5 av 7 möjliga poäng eller lägre 
uteslöts då de inte ansågs ha tillräckligt god kvalitet. Pilotstudier valdes bort eftersom 
de sågs som en svaghet i arbetet då dessa studier innehåller ett lägre vetenskapligt 
bevisvärde (Friberg, 2017). ). Även litteraturstudier exkluderades av samma anledning 
eftersom författarna här saknar erfarenhet i vetenskapligt skrivande (Segesten, 2017) 
samt att risken finns att urvalet i litteraturstudier är vinklat till författarnas fördel 
(Friberg, 2017). För att höja validiteten är samtliga artiklar i studien primärkällor och 
originalproduktion (Henricson, 2012). Validiteten i arbetet styrktes genom att ha en 
dialog med handledare och bibliotekarie som har erfarenhet i ämnet (Gunnarsson & 
Billhult, 2012). Inklusions- och exklusionskriterier angavs för att stärka arbetets 
innehållsvaliditet och bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Trovärdigheten stärktes genom peer debriefing där medstudenter användes för att 
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säkra att data ligger i grunden för analysen (Wallengren & Henricson, 2012). Att 
studierna återkom i både MEDLINE och CINAHL och gav dubbletter ökade 
sensitiviteten likaså att det söktes i fler än en databas för att hitta artiklarna (Billhult, 
2017). Under arbetets gång användes varken dagbok eller loggbok för egna tankar 
vilket Henricson (2017) rekommenderar. En alternativ metod användes där tankar och 
planer samt råd från litteratur, handledare och medstudenter kontinuerligt 
dokumenterades i ett gemensamt dokument. Detta för att inte viktiga anteckningar 
skulle förloras och för att medförfattaren skulle ha möjlighet att följa tankegångar i 
respektive sammanhang samt kunna ifrågasätta, ändra eller komplettera vid de 
tillfällen det inte var möjligt att arbeta gemensamt. 
 

Eftersom ett etiskt förhållningssätt var en av inklusionskriterierna var det ett krav i 
granskningsprocessen att det i samtliga artiklar fanns ett etiskt resonemang, antingen 
ett etiskt godkännande eller tydlig redogörelse för etiska aspekter. 
 

Resultatdiskussion  

 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva faktorer som påverkar sjukhusvårdade 
patienters nattsömn. I resultatet framgick det tydligt att det var främst miljörelaterade 
faktorer som påverkar nattsömnen för patienterna. I sjukhusmiljön var det faktorerna 
ljud och ljus som dominerade Andra betydande faktorer som hade en påverkande 
effekt var omvårdnadsrelaterade faktorer, smärta och oro. Förutom huvudfynden 
fanns många andra faktorer som påverkade patienters nattsömn. Dessa kommer inte 
att diskuteras, men bör ändå tas hänsyn till eftersom det i personcentrerad omvårdnad 
handlar om att se patienten som en helhet (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 
 

I 9 resultatartiklar av 12 nämndes att olika slags ljud var en essentiell orsak till att 
patienter fick sin nattsömn störd. Tidigare forskning stärker att ljud nattetid från 
ringklockor, spolande i vattenledningar, vårdpersonalens aktiviteter eller knarrande 
dörrar på vårdavdelningar är faktorer som har negativ effekt på patienters 
sömnkvalitet (Hewart & Fethney, 2016; Kerr, 2011). Det visades i resultatet att ljud 
från andra patienter och vårdpersonal var en av de mest störande faktorerna i 
vårdmiljön vilket även Farshidpanah, Pisani, Ely & Watson (2017) uppger. Andra ljud 
från till exempel patienttelefon, dator och tv hade en uttalad störande effekt på 
nattsömnen för de patienterna som till exempel delar rum på sjukhuset (Fillary, 
Chaplin, Jones, Thompson, Holme  & Wilson 2015). Kamdar (2012) beskriver i en 
studie från intensivvården att ljudnivån ofta ligger på värden runt 80 dB, vilket är en 
störande faktor vad gäller patienters nattsömn. Vidare menar Kamdar (2012) att 
ljudnivån inte bör överstiga 45 dB på dagtid respektive 35 dB under natten för att bidra 
till en tolerabel ljudnivå i vårdmiljön. Ur ett personcentrerat perspektiv är det viktigt 
att ha i åtanke att ljud kan ha olika effekt på olika personer. Som exempel kan nämnas 
att personer som har en demenssjukdom blir lätt stressade och irriterade av ljud 
eftersom de inte kan hantera dessa på samma sätt som friska personer, och kopplar 
många gånger störande ljud till skrämmande minnen från förr (Kerr, 2011). En artikel 
tog upp fördelar med att använda öronproppar, vilket minskade ljudnivån i vårdmiljön 
för patienten. Lugnande musik sågs också som ett bra verktyg för att patienten skulle 
uppleva en god nattsömn (Dubose & Hadi, 2016; Thompson & Schofield, 2013). I 
enlighet med personcentrerad omvårdnad bör sjuksköterskan se till patienternas 
behov nattetid och tänka på att eliminera störande ljud för att skapa en lugnare miljö 
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runt patienten (Béphage, 2005). Enkla medel kan bidra till reducerat ljud, till exempel 
att stänga dörren till patientrummet, minska ljudet från vårdpersonalens aktiviteter 
och sänka eller stänga av ljudet på monitorer (Hofhuis et al 2018) samt dämpa rösten 
och påminna patienter i flerbäddsrum att respektera medpatienters behov av sömn. 
 

I resultatet redovisades att ljus påverkade patienters sömn på flera olika sätt. I en 
studie framkom det att ljusnivån på dagtid i patientsalarna var svag på grund av att 
rullgardiner användes. Ljus har effekt på människans fysiologi genom att påverka 
bibehållandet av dygnsrytmen, det är därför viktigt att patienten får uppleva en tydlig 
skillnad mellan dag och natt (Lockley & Foster, 2012). Forskning visar att störningar i 
dygnsrytmen resulterar i att insöndringsmönstret av melatonin förändras, 
blodsockernivån stiger och under sömnen sker en fördröjning av REM-sömn 
(Gonnissen et al., 2012) och leder även till sömnsvårigheter och dagsömnighet 
(Bittencourt, Santos-Silva, De Mello, Andersen & Tufik, 2010). I studier har det 
framkommit att en 24-timmars cykliskt ljussystem där dygnsrytmen bibehålls 
förbättrar patienters sömn (Engwall, Fridh, Johansson, Bergbom, & Lindahl, 2015; 
Giménez et al., 2017; Hopper, Fried & Pisani, 2015). I personcentrerad omvårdnad är 
det viktigt att sjuksköterskan identifierar och ombesörjer varje patients behov av ljus 
och mörker. Äldre personer kan behöva dämpat nattljus till hjälp att orientera sig i en 
obekant miljö (Thompson & Schofield, 2013). En del patienter känner sig trygga om 
det inte är helt mörkt i rummet medan andra vill ha helt mörkt. För att främja en god 
nattsömn är det viktigt att sjuksköterskan fastställer patientens sömnmönster 
(Gilsenan, 2012). Det har visat sig att patienter sov bättre då de erhöll ögonmasker 
(Farrehi, Clore, Scott, Vanini & Clauw, 2016). Det var ett intressant fynd att patienter 
placerade nära fönster där de utsattes för mer ljus på morgonen hade bättre sömn. 
Engwall et al (2015) styrker detta genom att i studie visa att det starka morgonljuset 
ökar vakenheten och förbättrar humöret. Studier visar att omvårdnadsåtgärder, till 
exempel läkemedelsadministrering, undersökningar och provtagningar, stör 
nattsömnen då de kräver ljus för att utföras (Bartick et al., 2010; Dunn, Anderson & 
Hill, 2010). Personcentrerad omvårdnad kan vara att i mesta möjliga mån undvika 
ljuskrävande omvårdnadsåtgärder nattetid (Hofhuis et al., 2018), dels för att inte störa 
patienten och dels för att främja säkerheten i arbetet så att det inte sker några misstag. 
Vid till exempel tillsyn eller läkemedelsadministrering kan en ficklampa användas 
istället för att tända upp i hela rummet. Ytterligare en intressant faktor som sällan 
diskuteras är att patienters sömn inte påverkades natten då vintertid övergick till 
sommartid. Andra studier visar att övergång till sommartid inte orsakar sömnstörning 
(Lahti, Leppämäki, Lönnqvist & Partonen, 2008; Toth Quintilham, Adamowicz, 
Pereira, Pedrazzoli & Louzada, 2014). 
 

Smärta som störande faktor av patienters nattsömn var det 6 artiklarna som tog upp. 
En studie som utfördes på ett sjukhus i Kina påvisade att smärta var det som störde 
patienters nattsömn vilket även Zhang et al., (2013) visar i forskning. Smärta leder till 
fysisk- och mental ohälsa och detta har en störande effekt på patienters nattsömn 
(Kuralay & Kiyak, 2018). Från en tvärsnittsstudie utförd på ett cancersjukhus på 
Jakarta i Indonesien framgick att det fanns ett samband mellan smärta, stress och 
sömn. Patienter som upplevde en måttlig till svår smärta hade sämre sömnkvalitet. 
Smärtan för dessa patienter relaterades till bandagebyte och innan medicinering. 
Patienters upplevda smärta bidrog till stress, som påverkade deras sömn på ett negativt 
sätt (Fauziyah & Gayatri, 2018). Stressande faktorer var att uppleva smärta och rädsla 
för att dö, och detta leder till störande sömnkvalitet för sjukhusvårdade patienter 
(Saconi de Almeida, Barbosa da Silva, Oliveira de Souza  & da Silva Magro, 2016). 
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Sjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller att lindra patienters smärta. Eftersom 
det inte går att betyga eller kontrollera patientens upplevelse av smärta (Berntzen, 
Danielsen & Almås, 2011) är det viktigt ur personcentrerat perspektiv att 
sjuksköterskan litar på patienten och tar patientens egen upplevelse på allvar 
(Wallström & Ekman, 2018). Det är avgörande att göra korrekt smärtbedömning för 
att lindra patientens smärta på ett adekvat sätt (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011) så 
en god nattsömn främjas. Personcentrerad omvårdnad kan även handla om att hitta 
individuella metoder som underlättar patientens smärta. Förutom medicinska 
åtgärder kan smärta lindras av bland annat lägesändring i sängen att samtala och lugna 
patienten. Nooner, Dwyer, DeShea, & Yeo (2016) lyfter den positiva effekten på smärta 
genom avslappningsövningar och Hart (2016) föreslår massage som alternativ till 
läkemedel.  
I resultatet framgick det att omvårdnadsåtgärder av olika slag var det som patienterna 
beskrev som mycket störande. Forskning i området visar att omvårdnadsåtgärder i 
form av tillsyn, byte av inkontinensskydd, vändning i sängen och kontroller hindrar 
god nattsömn (Kerr, 2011). Ytterligare forskning konstaterar att omvårdnadsåtgärder 
oftast utförs på tider som passar vårdpersonalens rutiner (Luiza Hamze, Chaves de 
Souza & Couto Machado Chianca, 2015). Ibland är omvårdnadsåtgärder oundvikliga 
eftersom det handlar om att förebygga och förhindra sjukdom och onödigt lidande. 
Men för att minimera störande interventioner av omvårdnadsåtgärder är det tänkbart 
att utföra så många som möjligt vid enstaka tillfälle i syfte att främja en 
sammanhängande sömn (Dunn, Anderson & Hill, 2010; Thompson & Schofield, 2013). 
Likaså skulle det främja patienters nattsömn ifall omvårdnadsåtgärder följer 
läggdagsrutiner och förhindrar störande faktorer genom att till exempel se till att 
patienter fått hjälp med sina toalettbestyr innan läggdags, byta infusionspåse så inte 
larmet går mitt i natten, undvika administrering av diuretika (Bartick et al, 2010) eller 
ombesörja anpassade aktiviteter dagtid för att patienter ska kunna sova bättre på 
natten (Hofhuis et al., 2018). I en studie uppgav patienterna att de trots störande inslag 
av omvårdnad ändå var nöjda med omvårdnaden. Forskning visar att patienter känner 
sig trygga tack vare omvårdnadsåtgärder och uppger bättre sömnkvalitet (Cicek, 
Armutcu, Dizer, Yava, Tosun & Celik, 2014). Resultatet påvisade att det är vanligt med 
flerbäddsrum på sjukhus, och då är det ibland ofrånkomlig att störa medpatienterna 
vid omvårdnad. Genom att arbeta personcentrerat kan sjuksköterskan informera och 
förbereda patienterna på salen att nödvändiga omvårdnadsåtgärder kommer att 
utföras under natten (Ye, Keane, Johnson & Dykes, 2013), men förtydliga att 
vårdpersonalen kommer att arbeta så tyst som möjligt och tända endast nödvändig 
belysning. Det framkom i resultatet att patienter hade svårt att komma till ro eftersom 
de bekymrades av att inte förstå när läkarna talade fackspråk (Ehlers et al., 2013). 
Studier visar att patienter inte alltid får anpassad information vilket leder till missnöje 
och ökad oro (Kiselev, Mellenthin & Steinhagen-Thiessen, 2017; Slatore et al., 2012). I 
personcentrerad omvårdnad handlar det även om att ha en god kommunikation med 
patienten, anpassa språket efter patientens förmåga att förstå (Boykins, 2014; Saldert, 
2014) och ha ett pedagogiskt tillvägagångssätt (Nunstedt, Rudolfsson, Alsén, & 
Pennbrant, 2017). Ett pedagogiskt tillvägagångssätt kan vara att använda bilder för att 
förklara problem, något som patienterna i resultatartikeln önskade, och vars 
lämplighet styrks av Vilallonga, Fort, Iordache, Armengol, Clèries & Solà (2012).  
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Kliniska implikationer 
 

Faktorer som påverkar sjukhusvårdade patienters nattsömn har studerats och 
diskuterats genom åren. Sjuksköterskans medvetenhet om sömnens helande inverkan 
på patienten och faktorer som kan störa sömnen är avgörande. Resultatet av 
litteraturstudien visar att ljud, ljus, omvårdnad och smärta är huvudfaktorer patienter 
upplever som störande. Personcentrerad omvårdnad utgår från individen där 
sjuksköterskan uppmärksammar och identifierar patientens resurser och behov samt 
är medveten om att dessa skiljer sig åt från individ till individ. Sjuksköterskan bör i det 
kliniska arbetet ta ansvar för utformningen av vårdmiljön under natten. Ljud och ljus 
ska dämpas nattetid. Omvårdnadsåtgärder bör planeras för att minimeras på natten. 
Adekvat smärtlindring kan ombesörjas på kvällen. Studiens resultat anses vara 
användbart då det klargör att faktorer relaterade till miljö, omvårdnad och symtom har 
en negativ effekt på sjukhusvårdade patienters nattsömn. Litteraturstudien har 
genererat i värdefulla fynd angående patienters unika behov för att få en god sömn, 
vilket kan underlätta för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Under arbetet med 
studien framkom en frågeställning, varför sjukvårdspersonal anpassar 
omvårdnadsarbetet efter verksamhetens rutiner istället för efter patientens behov. 
 

Slutsatser 
 
I arbetets resultat har det visats att vårdmiljön har en negativ påverkan på patienters 
nattsömn. Här speglar vårdpersonalens kunskapsnivå inom ämnet sömn in. Resultatet 
visar på att personcentrerad omvårdnad inte sker i alla vårdmiljöer. Sjuksköterskor 
respekterar inte faktorer som kan bidra till förbättrad nattsömn. Sjuksköterskor bör ha 
kunskap om hur omvårdnaden skall skötas för att bidra till en bättre nattsömn. I detta 
ämne bör problemet med bristande nattsömn tas mera allvarligt, eftersom forskning 
påpekar problemet och det i bakgrunden beskrivs vilka vinster som uppstår när 
sjuksköterskan främjar sjukhusvårdade patienters nattsömn. En fråga som borde 
ställas till patienter är: vad behöver du för att kunna sova gott? Fortsatt forskning i 
ämnet är av värde då det behövs tydligare riktlinjer om hur verksamheten kan 
underlätta för sjuksköterskor att anpassa omvårdnaden efter patientens unika behov. 
Förslag på vidare forskning kan vara att utföra fler studier kring hur vårdmiljön 
påverkar patienters nattsömn. Ett annat alternativ är att undersöka sjuksköterskor 
kunskaper gällande sömn. Fortsatt forskning kan även inrikta sig på att undersöka hur 
verksamhetens rutiner kan anpassas efter patienters sömnbehov. 
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Midwifery Research 
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2.  Bano, Chiaromanni, 

Corrias, Turco De Rui, 

Amodio, … 

Montagnese, 2014, 

Italien. The influence 

of environmental 

factors on sleep quality 

in hospitalized medical 

patients. Frontiers In 

Neurology. 

To assess sleep 

quality in a 

group of 

medical 

inpatients, in 

relation to 

environmental 

factors, and the 

switch to 

daylight-saving 

time. 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI), Epworth 

Sleepiness Scale och 

Horne-Östberg 

questionnaire. Shapiro-

Wilk’s W test, Student’ 

t/Mann-Whitney  U test, 

ANOVA, Pearson’s 

r/Spearman’s Rank R 

99 patienter 

44 kvinnor och 55 

män. 

Ljusstyrkan var generellt låg 

över dygnet. Ljudnivåerna var 

högre än rekommenderade. 

Antalet patienter i rummet 

påverkade inte ljudnivå. 

Patienter som sov nära fönster 

sov bättre. Det påvisade ingen 
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omställning till sommartid 

jämfört med efter. 

Omvårdnadsåtgärder och 

kliniska tillstånd störde sömnen. 
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3.  Bernhofer, Higgins, 

Daly, Burant & 

Hornick, 2013 & USA. 

Hospital lighting and 

its association with 

sleep, mood and pain 

in medical inpatients. 

Journal of Advanced 

Nursing 

To describe 

light exposure, 

sleep-wake 

patterns, mood, 

pain and their 

relationships in 

adult medical 

inpatients. 

En beskrivande 

korrelationsdesign 

användes och Action W 

Actigraph Watch with 

Motion Logger–

L, Profile Of Mood 

States Brief Form, 

Numerical Rating Scale, 

Sleep fragmentation och 

mean wake time after 

sleep onset samt 

ANOVA och parat t-

test. 

 

40 patienter  

18 år och äldre, 

23 kvinnor 17 män.   

 

Ljus exponeringen var låg, 

sömntid var ofullständig och 

låg. Fatigue och 

humörstörningar associerades 

med svagt ljus. Smärta 

associerades med fatigue men 

inte direkt med ljusexponering. 

7 av 7 

4.  Büyükyılmaz, Şendir, 

M., & Acaroğlu, 2011, 

Turkiet. Evaluation of 

Nighttime Pain 

Characteristics and 

Quality of Sleep in 

Postoperative Turkish 

Orthopedic Patients. 

Clinical Nursing 

Research. 

To determine 

orthopedic 

patients’ 

nighttime pain 

characteristics, 

their quality of 

sleep and the 

contributing 

factors to poor 

sleep 

experiences, 

and the 

relationship 

between pain 

and sleep. 

 

Beskrivande 

korrelationsstudie. 

Pearson’s korrelation. 

75 patienter 

18 år eller äldre, 

49 kvinnor och 26 

män. 

 

Faktorer som påverkade 

sömnen var smärta, ljud, 

vårdpersonal som gick in i och 

ut ur rummet, att vara utanför 

sjukhusmiljön, 

rumstemperaturen. 

7 av 7 



 

5.  Cilingir, Hintistan & 

Ergene, 2016. Turkiet. 

Factors affecting the 

sleep status of surgical 

and medical patients at 

a University Hospital 

of Turkey. JPMA. The 

Journal Of The 

Pakistan Medical 

Association. 

 

 

 

 

To determine 

the factors that 

affect sleep 

status of 

surgical and 

medical 

patients during 

hospitalisation. 

 

En tvärsnittsstudie med 

frågeformulär utarbetat 

av forskarna och Form 

of Factors Affecting 

Sleep pattern användes. 

t-test, Kolmogorov-

Smirnovtest, Mann-

Whitney U test och 

Kruskal-Wallistest 

utfördes. 

 

 

 

184 patienter. 

18 år eller äldre, 

63 kvinnor och 121 

män. 

 

Ljud från bland annat telefoner, 

fotsteg, knackningar, dörrar 

reparationer av sjukhuset och 

ljud utifrån påverkade 

patienternas sömnmönster. 

6 av 7 

6.  Delaney, Currie, 

Huang, Lopez & Van 

Haren, 2018. 

Australien. “They can 

rest at home”: an 

observational study of 

patients’ quality of 

sleep in an Australian 

hospital. BMC Health 

Services Research. 

To investigate 

the perceived 

duration and 

quality of 

patients’ sleep 

and identify any 

environmental 

factors 

associated with 

patient-reported 

poor sleep in 

hospital. 

 

 

 

 

Tvärsnittsstudie med 

semistrukturerade 

intervjuer. The Patient 

Sleep Interview Form, 

the Nurses’ Self-report 

Form och the 

Environmental Sleep 

Observation Form 

användes samt 

chitvåtest. 

144 patienter,  

18-90 år  

77 kvinnor, 67 män 

och 81 

sjuksköterskor. 

En genomsnittlig minskad 

sömnlängd med 1.8 h på 

sjukhus jämfört med hemma. 

Patienter rapporterade sämre 

sömn än sjuksköterskor. De 

största sömnstörande faktorerna 

var klinisk omvårdnad och 

miljörelaterat ljud. 

6 av 7 



 

7.  Dobing, Frolova, 

McAlister & Ringrose, 

2016, Canada. Sleep 

Quality and Factors 

Influencing Self-

Reported Sleep 

Duration and Quality 

in the General Internal 

Medicine Inpatient 

Population. Plos One 

 

 

 

To characterize 

hospital sleep 

quality in this 

population and 

identify 

potentially 

modifiable 

barriers to good 

sleep. 

Tvärsnittsstudie gjordes. 

Frågeformulär angående 

upplevd sömnkvalitet 

och faktorer som 

påverkar sömnkvalitén 

och Verran-Snyder-

Halpern (VSH), 

frågeformulär användes 

samt korrelationstest. 

 

 

 

93 patienter  

18 år eller äldre. 

De vanligaste rapporterade 

sömnstörande faktorerna var 

ljud, omvårdnadsåtgärder, 

obekväma sängar, skarpt ljus, 

obekant omgivning och smärta. 

6 av 7 

8.  Ehlers, Watson & 

Moleki, 2013, 

Sydafrika. Factors 

contributing to sleep 

deprivation in a multi-

disciplinary intensive 

care unit in South 

Africa. Curationis. 

 

To identify and 

describe the 

factors 

contributing to 

sleep 

deprivation in 

one multi-

disciplinary 

intensive care 

unit (MDICU) 

in a private 

hospital in 

South Africa). 

 

 

 

 

En beskrivande 

kvantitativ 

undersökning gjordes 

med strukturerade 

intervjuer. The 

Statistical Package for 

the Social Sciences 

(version 11.5) användes. 

34 patienter  

21 år eller äldre,  

18 kvinnor och 16 

män. 

De fem största sömnstörande 

faktorerna var att inte känna till 

sjuksköterskornas namn, stress, 

smärta, att inte förstår 

medicinska termer och 

blodtrycksmanschetter som 

begränsade patienternas 

rörlighet och som luktade illa.    

6 av 7 

 



 

9.  Grossman, Anderson, 

Worku, Marsack, 

Desai, Tuvilleja, … 

Arora, 2017. USA. 

Awakenings? Patient 

and Hospital Staff 

Perceptions of 

Nighttime Disruptions 

and Their Effect on 

Patient Sleep. Journal 

Of Clinical Sleep 

Medicine: JCSM: 

Official Publication Of 

The American 

Academy Of Sleep 

Medicine. 

Understanding 

how patients, 

hospital 

physicians, and 

nurses perceive 

sleep 

disruptions and 

identifying 

which 

disruptions are 

associated with 

objective sleep 

loss can help 

target 

improvement 

initiatives. 

 

Undersökningsformulär: 

Potential Hospital Sleep 

Disruption and Noise 

Questionnaire 

(PHSDNQ) användes 

och Chitvåtest utfördes. 

 

166 patienter 50 år 

eller äldre, 

91 kvinnor, 75 män, 

28 läkare och 37 

sjuksköterskor. 

 

De tre största sömnstörande 

faktorerna, enligt patienter, 

läkare och sjuksköterskor, var 

smärta, vitala parametrar och 

provtagningar 

6 av 7 

10.  Lei, Qiongjing, Qiuli, 

Sabrina, Xiaojing & 

Changli, 2009. Kina. 

Sleep quality and sleep 

disturbing factors of 

inpatients in a Chinese 

general hospital. 

Journal Of Clinical 

Nursing. 

To determine 

sleep quality 

and sleep 

disturbing 

factors of 

inpatients and 

to compare the 

perceptions of 

sleep disturbing 

factors between 

nurses and 

inpatients. 

 

Studie där Pittsburgh 

Sleep Quality Index 

(PSQI) och ett eget 

frågeformulär användes 

samt chitvåtest, logistisk 

regressionsanalys och z-

statistik. 

397 patienter 

18-56 år,  

149 kvinnor, 248 

män och 101 

sjuksköterskor. 

 

De främsta sömnstörande 

faktorerna var oro över 

sjukdom, obehag relaterat till 

sjukdomar, nattliga toalettbesök 

och ljud från sjuksköterskornas 

skor.   

7 av 7 



 

11.  Park & Kim, 2017, 

Korea. What affects 

the subjective sleep 

quality of hospitalized 

elderly patients? 

Geriatrics & 

Gerontology 

International. 

To identify the 

factors 

affecting the 

subjective sleep 

quality in 

elderly 

inpatients. 

Beskrivande statistik, t-

test, one-way ANOVA, 

Scheffé post-hoc, 

Pearson's korrelation 

koefficient samt 

stepwise multiple 

regression. 

290 patienter 

65 år och äldre, 

172 kvinnor och 

118 män  

 

Depression, upplevt 

hälsotillstånd, diagnos, antalet 

patienter på salen och 

sjukhusvistelsens längd. 

7 av 7 

12.  Uğraş, 

Babayigit,  Tosun, K., 

Aksoy & Turan, 2015, 

Turkiet. The effect of 

nocturnal patient care 

interventions on 

patient sleep and 

satisfaction with 

nursing care in 

neurosurgery intensive 

care unit. The Journal 

Of Neuroscience 

Nursing: Journal Of 

The American 

Association Of 

Neuroscience Nurses. 

To determine 

the impact of 

patient care 

interventions 

performed at 

night in a 

neurosurgical 

intensive care 

unit on patients’ 

sleep and their 

nursing care 

satisfaction. 

Beskrivande studie. 

Eget frågeformulär, 

Newcastle Satisfaction 

with Nursing Scales 

användes samt 

Statistical Package for 

the Social Science for 

Windows 11.5, 

chitvåtest och Mann-

Whitney U test. 

82 patienter 18 år och 

äldre,  

40 kvinnor och 42 

män. 

Störande faktorer var vitala 

parametrar, neurologiska 

skattningar och lägesändringar i 

sängen. Nattliga 

omvårdnadsåtgärder påverkade 

inte patienternas 

tillfredsställelse negativt. 

7 av 7 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 Tabeller  

Tabell 4 a- Miljörelaterade faktorer 
 

Artiklar Ljud Ljus Temperatur/ 

ventilation 

Sängar Obekant 

omgivning 

Odörer Patientrum 

 

Tids-

orientering 

Antal 

nätter på 

sjukhus 

Känna 

igen vård-

personalen 

Saknar  

sina 

närstående 

1.Adib-Hajbaghery et al., 

2012 

X X X 
   

X 
 

X 
  

2. Bano et al., 2014 X X 
         

3. Bernhofer et al., 2013. 
 

X 
         

4. Büyükyilma et al., 2011 X 
 

X 
        

5. Cilingir et al., 2016. X 
     

X 
    

6. Delaney et al., 2018 X X X 
  

X 
     

7. Dobing et al., 2016 X X 
 

X X X X 
    

8. Ehlers et al., 2013 X 
 

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
 

9. Grossman et al., 2017 X 
 

X X 
       

10. Lei et al., 2009 X 
         

X 

11. Park & Hee-Kim, 2016 
    

X 
 

X 
 

X 
  

12. Uğraş et al., 2015 
           

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkyilmaz%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521827


 

 

Tabell 4 b.- omvårdnadsrelaterade faktorer 
 

Artiklar Vitala parametrar/ 
Undersökningar 

Diagnostiska 
prover 

Administrering av 
läkemedel 

Omvårdnad Medicinsk 
terminologi 

Medicinsk  
utrustning 

1.Adib-Hajbaghery et al., 2012 
      

2. Bano et al., 2014 
   

X 
  

3. Bernhofer et al., 2013. 
      

4. Büyükyilma et al., 2011 
      

5. Cilingir et al., 2016.  
      

6. Delaney et al., 2018 
   

X 
  

7. Dobing et al., 2016 X 
 

X 
  

X 

8. Ehlers et al., 2013 
   

X X X 

9. Grossman et al., 2017 X X X 
   

10. Lei et al., 2009 
  

X X 
  

11. Park & Hee-Kim, 2016 
      

12. Uğraş et al., 2015 X X X X 
  

 
 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkyilmaz%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521827


 

 

Tabell 4 c.- Symptomrelaterade faktorer 
 

Artiklar Smärta Sjukdomsrelaterade 
besvär/Försämrade 
kliniska tillstånd 

Oro/  
Stress/ 
Depression 

Toalett- 
besök 

Sömn-
rutiner 

Uttråkning Minskad  
självkontroll 

1.Adib-Hajbaghery et al., 2012 X X X X X 
  

2. Bano et al., 2014 
 

X 
     

3. Bernhofer et al., 2013 
       

4. Büyükyilma et al., 2011 X 
      

5. Cilingir et al., 2016. X 
   

X 
  

6. Delaney et al., 2018 X 
      

7. Dobing et al., 2016 X X X X X 
  

8. Ehlers et al., 2013 X 
 

X X 
   

9. Grossman et al., 2017 X 
 

X 
    

10. Lei et al., 2009 
 

X X X X X X 

11. Park & Hee-Kim, 2016 
  

X 
    

12. Uğraş et al., 2015 
       

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkyilmaz%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521827

