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Sammanfattning  
Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov för alla människor. Sömn påverkar 
återhämtningen, för lite sömn skulle kunna leda till ohälsa. Sömnstörning kan bland annat 
leda till ett försämrat immunförsvar och metaboliska störningar. Miljön har betydelse för 
sömnkvaliten, miljöfaktorer som fysiska och psykosociala kan påverka sömnen samt leda till 
sömnstörning. Florence Nightingale menar på att miljön är en viktig del i omvårdnaden för 
att främja hälsa. Nightingale anser att ljud, ljus och temperatur är exempel på fysiska 
miljöfaktorer som kan påverka sömnen. Sjuksköterskan har till uppgift att reducera 
miljöfaktorer som kan påverka sömnen på sjukhus och vårdhem för att främja hälsa.  
Syfte: Belysa hur patienter på sjukhus och vårdhem upplever miljöfaktorer som påverkar 
deras sömn.  
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats har använts där det valdes ut sju artiklar efter 
kvalitetsgranskats med bedömningsprotokoll av Olsson och Sörensen (2011). Dataanalys 
gjordes med Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framgår det att patienter upplevde både fysiska och psykosociala 
miljöfaktorer som påverkade sömnen. Ljud i form av teknisk utrustning, andra patienter och 
personal störde sömnen. Patienter upplevde även visst omvårdnadsarbete exempelvis nattlig 
omvårdnad som störande, medan däremot omvårdnadsarbete som att bli lyssnad på och 
känslan av säker vård skapade känslan av trygghet vilket underlättade sömnen. Miljön kunde 
upplevas främmande och offentlig, ofrivillig kontakt med andra patienter framkallade känslor 
som påverkade sömnen.  
Slutsats: Resultatet av studien ger svar på hur sjuksköterskan skulle kunna arbeta för att 
minimera risker och öka välbefinnandet, ett ökat medvetande skulle då innebära en säkrare 
vård för patienter. Miljöfaktorer som ljud, ofrivillig kontakt med andra patienter, personalens 
beteende och rutiner var några av de faktorer som patienter upplevde ha en inverkan på 
sömnen. Sjuksköterskan har till uppgift främja hälsa hos patienter där av behöver 
sjuksköterskan vara medveten om de miljöfaktorer som kan påverka sömnen för patienter.  
 

Nyckelord: kvalitativ, miljöfaktorer, sjukhus, sömn, upplevelser, vårdhem.  

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 4 

Sömn 4 
Sömnens olika stadier 5 
Sömnstörning 6 

Sömnstörningars påverkan på kroppen 6 
Miljö 7 

Miljöfaktorer 7 
Patient 8 
Upplevelse 8 
Teoretisk referensram 8 

Syfte 9 

Metod 10 

Datainsamling 10 
Urval 10 
Kvalitetgranskning 11 
Dataanalys 12 

Resultat 12 

Upplevelse av personalens faktiska omvårdnadsarbete 13 
Rutiner och personalbrist- konsekvenser av det faktiska omvårdnadsarbetet 13 
Kommunikationens betydelse 13 
Upplevelse av basal omvårdnad 13 

Upplevelse av att inte ha kontroll över sovmiljön 14 
Upplevelse av ljud 14 
Främmande miljö 15 
Ofrivillig kontakt 15 
Komfortens betydelse 15 

Diskussion 16 

Metoddiskussion 16 
Resultatdiskussion 18 
Slutsats 21 

Självständighet 22 

Referenser 23 

Bilaga 1 Databassökningar 26 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 27 

Bilaga 3 Analys 28 

Bilaga 4 Artikelöversikt 30 



 

4 
 

Inledning 

Sömn är ett grundläggande behov enligt Åkerstedt (2010) och på så vis kopplad till 

grundläggande återhämtningsfunktioner. Sömn är intressant och viktigt att undersöka, då för 

lite sömn ger stora konsekvenser för hälsan. Vanligaste påverkan av för lite sömn är sänkt 

vakenhets- och funktionsnivå, vilket också kan medföra försämrat minne. För lite sömn kan 

även innebära att färre antikroppar bildas vilket medför att immunförsvaret blir sämre (ibid).  

Det har visat sig att miljöfaktorer som ljud störde patientens sömn vilket på längre sikt kan 

leda till ohälsotillstånd såsom diabetes, fetma och hypertoni (Hellström, Fagerström & 

Willman, 2011; Åkerstedt, 2004). Åkerstedt (2010) anser att sovmiljön är en viktig del att ta 

hänsyn till då en ljudnivå på 45- 60 decibel stör sömnen och detta kan jämföras med en 

normal samtalston. Åkerstedt (2010) skriver att det är viktigt att hänsyn tas till sömnens 

betydelse för återhämtning och tillfrisknande, vilket kan resultera i att sömn används för att 

främja hälsa. Hellström et al. (2011) hävdar att det är viktigt att förebygga sömnstörningar 

som uppkommer av negativa miljöfaktorer och därför är detta ett ämne som behöver forskas 

vidare på. Eliassen och Hopstock (2011) menar att sjuksköterskan måste minska störande 

stimuli som kan påverka sömnen för att främja hälsa. Enligt Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning beskrivs de sex kärnkompetenser för legitimerade sjuksköterskor där 

bland annat en sjuksköterska skall minimera risker för patienten och främja hälsa. Där av är 

det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om hur patienter på sjukhus och vårdhem 

upplever miljöfaktorer som påverkar deras sömn. Detta för att öka förståelsen hos 

sjuksköterskor samt bidra till att minska risker för patienten. Få studier är utförda på området 

kring hur patienter på sjukhus och vårdhem upplever miljöfaktorer som påverkar deras sömn, 

därför är det viktigt att göra en sammanställning för att få ökade kunskaper och på så vis 

kunna skapa en god sovmiljö för patienter.   

Bakgrund 

Sömn 

Sömn kan definieras som en ändring i medvetandet och en minskad mottaglighet av signaler 

från yttre faktorer (Åkerstedt, 2010). Harvey, Stinson, Whitaker, Moskovitz och Virk (2008) 

visar i sin studie att en god nattsömn är subjektiv och med det menas att det är personens 
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egen upplevelse av hur den känner sig nästa dag, utvilad eller inte. Sömnkvalitén beror på 

vakenheten efter insomnandet samt av den totala sömntiden (ibid.). För en vuxen människa, 

18 år och äldre, är det normalt med en sammanhängande sömn på 7-9 timmar (Åkerstedt, 

2006). Ors (2013) beskriver att sömnen ändras med åldrandet, ju äldre en person blir desto 

mindre djupsömn äger rum. I åldrarna 20-30 år etableras ett stabilt sömnmönster. Skillnader i 

behov av sömnen är individuellt, ärftliga faktorer ihop med yttre faktorer har en inverkan på 

sömnen. Sömnens djup och längd minskas redan vid denna åldersperiod. I åldrarna 30-45 år 

börjar personerna känna av att sömnen blir ytlig och djupsömnen minskas. Många yttre 

faktorer påverkar sömnen. Ors (2013) menar vidare på att i åldrarna 45-60 år är sömnen 

ytligare och kortare, en ökad risk att vakna samt svårare att somna om.  Sömn i högre åldrar, 

60 år och äldre, tenderar personerna att vakna många gånger under en natt. Uppvaknandet blir 

längre och tiden av sömn minskas till 5,5 – 6,5 timmar. Många äldre kompenserar en dålig 

nattsömn med en sovstund under dagen, vilket då resulterar i att antalet timmar för sömn blir 

ungefär lika för äldre och yngre personer (Ors, 2013).  Vårdmiljön skiljer sig åt om man 

sover på ett sjukhus eller vårdhem, det visade sig att arkitekturen av vårdmiljön har betydelse 

för sömnkvaliten. Skillnaden visade sig som störst då sjukhus är utformade för flerbäddssalar 

och vårdhem är utformade för privata enkelrum (Ersser, Wiles, Taylor, Wade, Walsh & 

Bentley, 1999). 

Sömnens olika stadier  

Åkerstedt (2006); Åkerstedt och Nilsson (2003) beskriver att sömnen delas in i fem stadier, 

stadie 1-4 och REM. Dessa stadier beskrivs som normal sömn där stadie ett utgör själva 

insomningsperioden med hög avslappning av muskler och rullande ögon. Uppmärksamheten 

och vakenhetsgraden sänks, känsligheten för ljud och ljus är stor vilket gör att en person är 

lättväckt. I detta stadie pendlar personen mellan vakenhet och sömn. Vidare skriver Åkerstedt 

(2006); Åkerstedt och Nilsson (2003) att stadie två kallas för bassömn. Åkerstedt (2006) 

menar på att i stadie två blir hjärnans aktivitet allt långsammare, blodtrycket sänks likaså 

kroppstemperaturen och muskelspänning avtar kraftigt. Stadie två omfattar 50 procent av den 

totala sömnperioden. Åkerstedt (2006); Åkerstedt och Nilsson (2003) beskriver stadie tre och 

fyra som djupsömn även kallad för ”slow- wave sleep”. Det kännetecknas av att vara väldigt 

avslappnad och harmonisk samt fysiologiska aktiviteten i kroppen sänks. Här sker viktigaste 

delen av hjärnans återhämtning och är även i detta stadie som drömmarna är intensivast. 

Åkerstedt (2006); Åkerstedt och Nilsson (2003) menar att REM- sömn eller ”rapid eye 

moment sleep”, har fått namnet på grund av att ögonen rör sig snabbt fram och tillbaka med 
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stängda ögonlock medan drömmen pågår. Åkerstedt och Nilsson (2003) skriver att hjärnan är 

aktiv där delar som tankar, känslor, syn och hörselintryck är aktiverade. Nervsignaler som 

styr kroppen är avstängda så att musklerna är helt avslappnade. Frontala delar i hjärnan 

såsom planering och tidsbegrepp är också avstängt, vilket gör att drömmarna kan vara röriga 

och osammanhängande. Åkerstedt (2006) beskriver hur muskelspänningen avtar ytterligare 

där positionsmuskler blir bortkopplade vilket medför att personen inte kan resa sig upp. 

Åkerstedt (2006) menar också på att i detta stadie sker en ökning av hjärtfrekvensen, 

blodtryck och andningsfrekvens. Åkerstedt (2006) skriver att musklerna som varit 

bortkopplade aktiveras där med är den första sömncykeln slut, oftast på grund av ett kort 

uppvaknande. Hela sömncykeln har då blivit 80-100 minuter lång, detta är helt individuellt. 

Sedan fortsätter sömncykeln igen, dock avtar djupsömnen för varje cykel som går (ibid.).  

Sömnstörning 

Påverkan av faktorer som finns utanför kroppen kan ge sömnstörning. Sömnstörning kan 

också uppkomma av att det finns en negativ förknippning till miljön i det rum som personen 

sover i. Detta kan bero på byte av patientens hemmiljö till en vårdande miljö som kan skapa 

en otrygghet (American Academy of Sleep Medicine, 2001). Southwell och Wistow (1995) 

har i sin studie fastslagit hur patienters upplevelser av sjukhusmiljöer inte bidrog till en bra 

nattsömn, detta i sin tur orsakade ofta en sömnstörning för patienterna.  

Sömnstörningars påverkan på kroppen 

Sömnbrist kan göra att immunförsvaret blir svagare (Ors, 2013). Åkerstedt (2002) menar att 

sömnstörningar orsakar bland annat en nedsatt glukosintolerans och minskad 

insulinkänslighet. Nivåerna i kroppen av tillväxthormon och kortisol som är viktiga ämnen i 

metabolismen, förändras. Morselli, Leproult, Balbo och Spiegel (2011) visar på att personer 

som utsätts för sömnstörningar har högre halt av peptid ghrelin på natten som kan stimulera 

aptiten och hungern vilket kan orsaka metabolisk störning. Det har visat sig att på mindre än 

en vecka har personer med sömnstörning fått en förändrad metabolism samt förändring i den 

endokrina funktionen. Åkerstedt (2004) menar på att det finns andra ohälsotillstånd som 

utlöses av en störning under REM-sömnen, såsom depression, förvirring, ologiskt tänkande 

och desorientering. Asplund (2013) beskriver hur sömnstörning kan ha en påverkan hur en 

person upplever sin hälsa. Sömnstörning och sjukdom påverkar varandra negativt. Vid 

störning under sömnen är det svårare för kroppens läkande system att utföra sitt arbete, ordna 

så att kroppen är i en god form när personen vaknar. Eliassen och Hopstock (2011) visar på 
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att mer än hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna skulle inte väcka patienten när hon 

sover. Sjuksköterskorna planerade in sömn under dagen för patienterna för att främja hälsa.  

Miljö 

Ylikangas (2012) menar att begreppet miljö har utvecklats och fått ett mer holistiskt 

perspektiv samt fått en djupare betydelse som menar på att miljön är allt runt omkring oss. 

Detta innefattar både den fysiska miljön som är vår omgivning samt den psykosociala miljön 

såsom emotionell miljö, i form av goda relationer mellan sjuksköterska och patient. Vidare 

beskriver Ylikangas (2012) att miljön påverkar en patients upplevelse av hälsa och 

välbefinnande, miljön kan även skapa en känsla av trygghet och otrygghet. När en patient 

vårdas på sjukhus eller vårdhem innebär det att patienten är utanför sitt vanliga sammanhang, 

vilket kan skapa känslan av ensamhet, otrygghet, och färre möjligheter att skapa egna beslut. 

Målet för en sjuksköterska blir därför att försöka skapa en miljö som är både trygg och 

hälsofrämjande för patienten (ibid.).  

Miljöfaktorer 

Eliassen och Hopstock (2011) visar på i sin studie att ljud och ljus är viktigt att reducera både 

dag och nattetid. Åkerstedt (2006) skriver att ljud är en vanlig sömnstörningsorsak och det 

har visat sig att det räcker med 45 decibel för att väckas ur sin sömn. Det är inte mycket ljud 

som skall till för att väckas då en dammsugare ligger på 80 decibel (ibid.). Ljud som kommer 

från en störande patient i form av skrik, snurrande i säng, krav på extra omvårdnad, kan för 

en patient som ligger i samma rum vara ett störande moment. Likaså kan ljud från dörrar, 

konversationer och gång i korridorer störa nattsömnen (American Academy of sleep, 2001).   

 

Åkerstedt (2006) påtalar hur en ljusare miljö kan göra det svårare att somna och/eller sova i. 

Vid ökat ljus blir kroppen aktiverad, det vill säga att blodtrycket och hjärtfrekvensen ökar 

samt ger en insöndring av stresshormon, vilket ökar risk för sömnstörning (ibid.). 

Temperaturen i rummet kan också orsaka sömnstörning (Asplund, 2013). Temperaturen kan 

lätt åtgärdas med kläder, täcke och filtar (American Academy of sleep, 2001). Southwell och 

Wistow (1995) visar på att faktorer som obekväma sängar, kuddar, plastiga underlakan är en 

bidragande orsak till sömnstörning. Åkerstedt (2006) menar på att kosten påverkar sömnen, 

då förhöjd blodsockernivå ökar insöndring av insulin vilket gör att en person upplever 

trötthet.  
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Ehlers, Watson och Moleki (2013) visar på att psykosociala faktorer som att patienterna vet 

sjuksköterskornas namn ökar känslan av trygghet. En annan faktor som ökar känslan av 

trygghet är när läkarna inte använder medicinska termer när de pratar med patienterna utan 

använder sig av ett förståligt språk och bilder för att förklara för patienterna. Sjuksköteskor 

som är familjära och trevliga kan vara en bidragande orsak till känslan av trygghet. Vilket gör 

att patienterna känner sig trygga och sover bättre. Eliassen och Hopstock (2011) visar på att 

massage, hålla patientens hand och att sitta intill patienten en stund innan läggdags kan 

främja en god sömn.  

Patient  

Enligt Eriksson (1994) så betyder ordet patient den lidande. Begreppet patient har en objektiv 

och en subjektiv dimension (ibid.). Patient är den person som står i centrum för vårdandet och 

som är expert på sig själv och sina upplevelser. Det är vårdarna som står för det 

professionella expertkunnandet om sjukdomen och vad som bör göras. Då begreppet patient 

inte anses vara slutet till någon speciell kontext kan begreppet användas vid olika vårdformer, 

vid tillexempel öppenvård eller hemsjukvård (Dahlberg & Segesten, 2010). I denna kontext 

benämns alla på vare sig sjukhus eller vårdhem för patient. 

Upplevelse 

Eriksson (1991) beskriver att varje människa har sin egen självmedvetenhet och medvetenhet 

som ligger till grund för hur hon upplever världen. En individ bär med sig sina egna 

erfarenheter som påverkar hennes upplevelser, detta kan inte helt tolkas eller förstås av någon 

annan. En upplevelse är där av subjektiv (ibid.).  

Teoretisk referensram 

Florence Nightingale ansåg att miljön var ett centralt begrepp i omvårdnaden där 

tillfrisknande främjas. Miljön var en bidragande orsak till sjukdomar (Nightingale, 1989.) 

Nightingale (1989) beskriver både fysiska, psykiska sociala faktorer i miljön som kan 

påverka nattsömnen. Fysiska faktorer kan vara oren luft, orent vatten, ljus och buller. 

Nightingale (1989) hävdar att oregelbundet och återkommande buller eller buller som är 

starkt och plötsligt kan väcka en patient ur sin sömn. Patienten som väcks ur sin sömn blir 

orolig vilket kan försätta patienten i skada. Därför menar Nightingale på att patienten skall 

undvikas att väckas ur sin sömn och detta är ett villkor för god sjukvård. En patient som blir 

störd i sin sömn kan uppleva det mycket svårt att somna om vilket kan orsaka att smärtan blir 
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mer intensiv. Kroppen påverkas av för lite sömn vilket kan medföra att smärta upplevs mer 

intensiv (ibid.).  

 

Sjuksköterskan hade enligt Nightingale (1989) en bidragande faktor för hur patienten mådde, 

bristande omvårdnad eller närvaro var psykosociala påfrestningar som patienten kan bli utsatt 

för. Nightingale (1989) beskriver hur viktigt det är att inte bara ge patienten goda råd som 

patienten redan hört många gånger utan det är viktigt att uppmuntra samt att kunna samtala 

om annat som inte rör det sjuka. För att främja god sömn är det viktigt att sängen är 

välbäddad, slät, ren och torr. Det är även av stor vikt att patienten har en filt eller ett täcke 

som främjar sömnen. Rummets miljö har stor betydelse för patientens tillfrisknande. 

Nightingales teori syftar till att det finns ett samspel mellan patienten och miljön för att få en 

lyckad läkningsprocess. Nightingale (1989) menar på att omväxling i miljön kan vara bra för 

patienten då en patient kan få en negativ upplevelse av att se samma tak, samma väggar och 

samma omgivning. Det kan därför vara bra om patienten ligger vid ett fönster så att patienten 

har något annat att titta på. Nightingale (1989) menar på att omväxlande former och färger på 

de föremål man ger patienten är medel för att skapa ett tillfrisknande hos patienten.  

 

Nightingale (1989) påstår på att det inte är bra med stillastående luft på salarna utan det är 

viktigt att vädra för att få in frisk luft. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att komma ihåg 

hur mycket mat patienten fått i sig och hur mycket som patienten bör få i sig. Vidare anser 

Nightingale att det endast finns en regel för sjuksköterskan när det gäller diet och det är att 

hålla koll på vad som kan ges till patienten. Viktigt att ta hänsyn till om patienten är van vid 

att få mat på en bestämd tid och om patienten inte får det kan patienten påverkas negativt. 

Sjuksköterskan måste därför vara uppmärksam på patienten och vara uppfinningsrik vad det 

gäller diet. Dessutom menar Nightingale på att näringsrik kost är viktigt för patientens 

tillfrisknande (Nightingale, 1989).    

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur patienter på sjukhus och vårdhem upplever 

miljöfaktorer som påverkar deras sömn.  
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Metod  

En litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats användes vid genomförandet av studien. En 

litteraturstudie sammanställde befintlig forskning (Axelsson, 2008). Vetenskapliga artiklar 

låg till grund för denna studie. Enligt Segesten (2012) används texter som material vid ett 

litteraturbaserat arbete, vetenskapliga artiklar var ett exempel på textmaterial. Kvalitativ 

metod användes för att patienters upplevelse skulle komma fram. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att förhållningssätten vid kvalitativ ansats skulle vara förutsägningslöst.  

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av referensdatabaserna PubMed och Cinahl samt fritextsökning. 

Cinahl är en databas där merparten av litteraturen handlade om omvårdnad. Cinahl Headings 

är ett uppslagsverk i Cinahl där det gick att finna ämnesord som var godkända i databasen, 

ämnesord förenklade vid sökning (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). PubMed innehåller 

tidskrifter inom bland annat omvårdnad och medicin. MeSH användes för att hitta rätt 

översättning för vissa söktermer. MeSH är uppslagsverket för ämnesord i PubMed, MeSH 

står för Medical Subject Headings. Karolinska Institutets bibliotek erhöll en översättning av 

svenska till engelska MeSH-termer (Willman et al. 2011). För att precisera sökningen 

användes de booleska sökoperatoren AND och OR. Användandet av booleska sökoperatorer 

bidrog till att kunna kombinera olika söktermer med varandra. Östlundh (2012) beskrev att 

booleska sökoperatorer bestämde vilket samband de olika sökorden skulle ha till varandra. 

Trunkering användes för att få en bredare sökning. Östlundh (2012) menar att trunkering 

kunde vara användbart för att få med ordets olika böjningar. Sökord som användes vid 

sökning av artiklar var: experience, factor affectning, health facility environment, 

hospitalization, nursing, nusing care, nursing homes, patient, qualitative, qualitative 

research, qualitative studies, sleep, sleep deprivation, och sleep disorder. Utöver ämnesord 

användes fritextsökning. Vid fritextsökning tar databasen fram alla artiklar som innehåller det 

sökta ordet. Fritextsökning utfördes även Google.se efter att sökning i databaser inte gett 

tillräckligt med data som skulle kunna användas till resultatdelen. De sökord som användes 

vid fritextsökningen var: experiences, hospital, patient och sleep.                           

Urval 

De sökord som användes för att finna vetenskapliga artiklar kombinerades och urvalet av 

artiklar påbörjades (bilaga 1). Artiklarna skulle vara kvalitativa med patienternas upplevelse 
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av miljöfaktorer som påverkar sömnen på sjukhus eller vårdhem. Artiklarna skulle vara peer 

rewieved, skrivna på engelska samt research article. Artiklar som handlade om patienter 

under 18 år exkluderades. Artiklar som var äldre än 2004 exkluderades, det var för att 

forskning från de senaste 10 åren var det som ansågs intressant. Avgränsningar hjälpte till att 

sökningarna blev fokuserade på ämnet, vilket styrks av Axelsson (2008). Efter fritextsökning 

i Google.se resulterade det i att en artikel gick vidare till kvalitetsgranskning. Totalt fanns de 

122 artiklar i Cinahl, varav 30 abstrakt lästes. Utav de 30 abstrakt var det 5 artiklar som gick 

vidare till kvalitetsgranskning. I PubMed fanns det 32 artiklar, 27 abstrakt lästes och 7 gick 

vidare till kvalitetsgranskning. Totalt var det 13 artiklar som gick vidare till 

kvalitetsgranskning. De artiklar som inte gick vidare till kvalitetsgranskningen stämde inte 

överrens med syftet till studien eller så hade de en kvantitativ ansats. En av artiklarna som 

gick vidare till kvalitetsgranskningen hade mixad metod, där valdes det att huvudsakligen 

koncentrera sig på den kvalitativa resultatdelen. En av de andra artiklarna hade intervjuat 

både patienter och personal, dock valdes det att koncentrera sig på det som patienterna 

upplevde. 

Kvalitetgranskning 

De artiklar som gick vidare från artikelsökningen kvalitetsgranskades med hjälp av 

bedömningsprotokoll för studier med kvalitativ metod (bilaga 2) (Olsson & Sörensen, 2011). 

Ett granskningsprotokoll hjälper till att redovisa olika vetenskapliga styrkor hos de artiklar 

som granskades. På så vis redovisas artikelns vetenskapliga kvalitet (Willman et al. 2011).  

 

Bedömningsprotokollet innehöll 20 komponenter, uppdelade i olika områden, som skulle ge 

svar på artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Komponenterna gav mellan 0-3 poäng, 

bedömningens poängsumman räknades om i procent och artiklarna fick en kvalitetsgrad 

mellan I–III. Grad I hade en totalpoängsumma mellan 80-100 procent, grad II 70-79 procent 

och grad III 60-69 procent (Olsson & Sörensen, 2011). Komponenter som valdes att bortse 

från bedömningsprotokollet var triangulering, bortfall och bortfall med betydelse för 

resultatet. De komponenter valdes bort då de inte ansågs relevanta för studien. Komponenten 

”Patienter med t.ex. lungcancerdiagnos” modifierades till ”Patienters upplevelse av sömn”, 

detta för att passa studien.  Av de artiklar som granskades var det sex stycken som inte gick 

igenom på grund av att syftet inte stämde överrens med studiens syfte. De resterande 

artikarna som kvalitetsgranskades fick grad 1, detta gjorde att de sju inkluderades i studien.           
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Dataanalys 

Analys av data som använts till resultatet gjordes med utgångspunkt av Graneheim och 

Lundmans (2004) pedagogiska framställning av kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys 

användes för att analysera texter. I en innehållsanalys görs tolkningar av den text som 

analyserats, detta beskrev Olsson och Sörensen (2011). Artiklarna fördelades och 

resultatdelen lästes igenom ett par gånger för att få en helhet av vad texten handlade om. I 

artikeln med mixad metod lästes endast resultatdelen som var kvalitativ. Artikeln där både 

patienter och personal var intervjuade användes endast patienternas upplevelser. Därefter 

markerades och plockades meningsenheter ut som gav svar på studiens syfte. Granehiem och 

Lundman (2004) beskrev meningsenheter som ord, meningar eller stycken som relaterade till 

varandra genom deras innehåll och sammanhang. Därefter översattes meningsenheterna till 

svenska, för att förenkla det resterande arbetet av dataanalysen. Graneheim & Lundman, 

(2004) menade att meningsenheter kondenserades, vilket innebar att meningsenheterna 

kortades ner men att innebörden fanns kvar. Efter kondenseringen av meningsenheterna 

utfördes kodning av meningsenheterna. Kodning enligt Graneheim och Lundman (2004) var 

att en kort beskrivning av meningsenheternas innebörd gjordes. Den sista delen av analysen 

gjordes ihop genom att gå igenom alla meningsenheter och sätta ihop de koder som hade 

liknande innehåll, detta utgjorde kategorier. Några av kategorierna delades in i 

underkategorier.   

Resultat  

Utifrån innehållsanalysen framkom två kategorier, upplevelse av personalens faktiska 

omvårdnadsarbete och upplevelse av att inte ha kontroll över sovmiljön. Upplevelse av 

personalens faktiska omvårdnadsarbete fick tre underkategorier; rutiner och personalbrist- 

konsekvenser av det faktiska omvårdnadsarbetet, kommunikationens betydelse samt 

upplevelse av basal omvårdnad. Upplevelse av att inte ha kontroll över sovmiljön fick fyra 

underkategorier; upplevelse av ljud, främmande miljö, ofrivillig kontakt och komfortens 

betydelse. I bilaga 3 finns exempel på meningsenheter som svarar för de utvalda 

kategorierna.   
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Upplevelse av personalens faktiska omvårdnadsarbete  

Rutiner och personalbrist- konsekvenser av det faktiska omvårdnadsarbetet 

Personalens faktiska omvårdnadsarbete påverkade upplevelsen av sömnen (Ellmers, Arber, 

Luff, Eyers & Young, 2013; Gellerstedt et al. 2014; Lee et al. 2007). Personalbrist var en 

bidragande orsak som gjorde att patienter var rädda att gå upp själva på natten, var rädda för 

att trilla och kände sig otrygga. Personalbrist ledde till att patienter själva inte kunde 

bestämma när de ville lägga sig (Ellmers et al. 2013). Patienter ville själva bestämma när de 

skulle lägga sig och inte efter de rutiner som fanns på avdelningen. Rutiner upplevdes inte 

personcentrerade viket ledde till en negativ inverkan på sömnen (Gellerstedt et al. 2014). Det 

visade sig att patienter upplevde hjälplöshet av att vänta på hjälp från sjuksköterskan (Lee et 

al. 2007).   

 

Kommunikationens betydelse  

Patienter upplevde att personalens beteende väckte känslor som ledde till att sömnen 

påverkades, detta kunde innebära både verbal och icke-verbal kommunikation (Gellerstedt et 

al. 2014). Känslan av väl omhändertagande genererade till känslan av säker vård vilket 

underlättade sömnen. Att bli lyssnad på skapade en känsla av trygghet vilket inverkade på 

sömnen. Att inte veta när sjuksköterskan skulle komma tillbaka till patienten skapade känslan 

av otrygghet, vilket medförde en negativ inverkan på sömnen (Gellerstedt et al. 2014).  

 

”They often say they`ll be right back, but what does that mean, five 

minutes or an hour?” (Gellerstedt et al. 2014, s. 181).   

 

Upplevelse av basal omvårdnad  

Sjukvårdspersonalens omvårdnadsarbete hade en inverkan på hur patienterna upplevde 

sömnen (Gellerstedt et al. 2014; Herrmann & Flick 2011; Hultman et al. 2012; Lee et al. 

2008; Lee et al. 2007). Nattlig omvårdnad som vitala kontroller i form av blodtryck och 

temperatur, ansågs vara en del av omvårdnadsarbetet som höll patienterna vakna vilket gjorde 

det svårt att komma till ro och somna om (Hultman et al. 2012). Personlig komfort i form av 

att bli erbjuden sin favoritmat och dryck hade en inverkan på sömnen. Patinterna upplevde 

även att det var viktigt att få i sig tillräckligt med mat och dryck för att kunna somna (Lee et 
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al. 2008). Patienter på vårdhem upplevde att det var viktigt med daglig verksamhet för att 

kunna sova gott (Herrmann et al. 2011). Upplevelsen av en ren och torr säng hade en 

inverkan på sömnen (Herrmann et al. 2011; Gellerstedt et al. 2014). Upplevelsen av att 

patienternas blöja bara byttes vid schemalagda tider, gjorde att det blev obehagligt och blött 

(Lee at al. 2008; Lee et al. 2007).  

 

”During the first two nights, the nurses did not change my diapers often. 

It was not comfortable to be in a wet diaper, so I often couldn’t fall 

asleep” (Lee et al. 2008, s. 31). 

 

Upplevelse av att inte ha kontroll över sovmiljön  

Upplevelse av ljud 

Patienter upplevde ljud som störande för sömnen. Det kunde vara ljud får teknisk utrustning, 

ljud från rummet intill eller ljud som kom ifrån korridoren (Gellerstedt et al. 2014; Hultman, 

Bulett Coakley, Donahue Annese & Bouivier, 2012; Lee, Low & Twinn, 2008). Ljuden 

upplevdes i vissa fall pipande vilket var irriterande och störde sömnen (Lane & East, 2008).  

 

”Annoying noises make it difficult to sleep… tiredness is not helped by 

bleepers and medical paraphernalia ”playing tunes” incessantly” (Lane 

et al. 2008, s. 769). 

 

Ljud som kom från högljudda vårdkrävande patienter upplevdes störande för sömnen (Lee at 

al. 2008; Lee, Low & Twinn, 2007). Det visade sig att patienter som skrek högt, hade ont, var 

väldigt sjuka eller behövde någon annan form av omvårdnadsåtgärd störde andra patienters 

sömn (Lee et al. 2007). Personalen ansågs behöva sänka sina röster och hålla buller nere till 

ett minimum. Personalen uppmanades att inte prata om personliga frågor på natten för det 

störde patienternas sömn (Lee et al. 2008).  

 

“Don’t talk too much about personal matters at night when we’re 

sleeping. It doesn’t matter what they talk about in the daytime, but don’t 

do so at night. It disturbs our sleep”(Lee at al. 2008, s. 31). 
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Främmande miljö  

Miljön upplevdes främmande vilket gjorde svårt för patienterna att sova. Förväntningarna på 

att sova gott i sjukhusmiljön var inte särskilt höga (Hultman et al. 2012). Patienter upplevde 

att inte ha något inflytande på miljön såsom öppna och stängda fönster (Herrmann et al. 

2011).  

 

Ofrivillig kontakt 

Patienter upplevde kontakten med andra patienter som ofrivillig. Ofrivillig kontakt 

framkallade känslor som påverkade sömnen. Patienter som hörde information om andra 

patienter i samma vårdrum hade en negativ effekt på sömnen (Gellerstedt et al. 2014). 

Enkelrum var något som upplevdes stärka integriteten och hade en påverkan på sömnen 

(Gellerstedt et al. 2014). 

 

”It’s nice to have my own room with a door to close, it’s important to 

have a private life even in hospital. It’s very good; most of the staff knocks 

on the door before entering” (Gellerstedt et al. 2014, sid 184). 

 

Komfortens betydelse   

Komforten på sjukhuset var inte detsamma som i hemmet vilket försämrade sömnen (Lee at 

al. 2007). Patienterna kände att de ville utforma sjukhusmiljön mer som hemma, med 

bekväma kuddar samt lättare och värmande filtar (Lee et al. 2008). Sjukhussängen upplevdes 

hård och obekväm vilket hade en negativ inverkan på sömnen. Plastöverdrag på kuddar och 

att patienterna inte hade något val i vilken typ av kudde som önskades störde sömnen 

(Gellerstedt et al. 2014).  

 

” Few participants spoke of bringing in lighter and warmer blankets and 

comfortable pillows similar to those used at home” (Lee et al. 2008, s 32). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ litteraturstudie valdes för att på bästa sätt belysa patienters upplevelser. En 

kvantitativ metod övervägdes att användas dock gick det inte att besvara syftet fullt ut, då en 

kvantitativ metod använder strukturerande mätningar eller observationer (Olsson & Sörensen, 

2011). Med kvantitativ metod resulterade sökningen i mätningar som gjorts av ljud och ljus 

som påverkade sömnen. Danielson (2012) menar på att en intervjustudie är tidskrävande och 

det krävs mycket planering för att genomföra en sådan studie. En intervjustudie hade till 

största del begränsats till den kontext där den utförts (ibid.). En kvalitativ litteraturstudie 

valdes för att få tillgång till ett större material. Henricson (2012) beskriver att metodavsnittet 

kan ha påverkats av att detta gjorts för första gången. 

 

Datainsamlingen tog längre tid än väntat då problem uppstod i att hitta artiklar som svarade 

på syftet. Det borde gjorts en större gransking av området innan litteratursökningen 

påbörjades. Detta problem som uppstod gjorde att metoden byttes från kvalitativ till 

kvantitativ och sedan tillbaka till kvalitativ metod. Detta medförde många sökningar i 

referensdatabaserna PubMed och Cinahl. Vid återgående till en kvalitativ metod gjordes detta 

val på grund av att syftet ändrades och det var patienternas upplevelse på sjukhus och 

vårdhem som var betydande för studien. Referensdatabaserna PubMed och Cinahl användes 

då båda innehåller ämnesområdet omvårdnad. Enligt Henricson (2012) kan det öka arbetets 

validitet att söka i flera databaser som är inriktat på omvårdnad, vilket ökar chanserna till att 

finna artiklar som är relevanta för studien. Östlundh (2012) beskriver booleska sökoperatorer 

AND och OR. Detta användes för att bestämma vilka samband sökorden skulle ha med 

varandra, vilket gjorde att sökningen genererade i fler artiklar som svarade på syftet (ibid.). 

Avgränsning gjordes vad det gäller ålder på patienterna som deltog i studien, patienter från 

18 år och uppåt inkluderades i studien. Ors (2013) menar på att sömnen påverkas av åldrandet 

vilket innebär att äldre personer lättare kan väckas ur sin sömn. Studiens resultat grundas på 

flertalet äldre patienter. Det gick inte att urskilja åldrarna ur artiklarna därför gjordes inga 

begränsningar för vilka artiklar som inkluderades i studien. Resultatet kan ha påverkats av att 

ett brett åldersspann då sömnmönstret kan se olika ut mellan olika individer. Dock menar 

Ylikangas (2012) på att när en patient vårdas på sjukhus eller vårdhem är patienten utanför 
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sitt vanliga samanhang vilket kan påverka sömnen. Detta kan innebära att även en ung 

persons upplevelse av miljöfaktorer kan påverka sömnen.  

 

Inga begränsningar på artiklarnas ursprung gjordes, detta för att få ett brett och internationellt 

perspektiv. Ström Olsson (2013) visar att sjukvårdsystemen ser olika ut i de länder som ligger 

till grund för studien. Finansieringen i olika länder ser olika ut, finansieringen kan både vara 

offentlig och privat. Detta kan innebära kulturella, demografiska och ekonomiska skillnader i 

ländernas hälso- och sjukvårdssystem (ibid.). Flera länder exempelvis Kina är på väg att göra 

förändringar i sina hälso- sjukvårssystem (Hu, 2008). I ett land som Kina kan delar av 

befolkningen leva i fattigdom vilket kan innebära brist på mat, rent vatten, mediciner och 

utbildning. Detta kan innebära att dessa människor inte har samma kvalitet eller 

förväntningar på vården som i andra länder, vilket kan påverka studiens resultat. Åkerstedt 

(2010)  menar på att alla människor är i behov av sömn, detta är ett grundläggande behov för 

människan. Frågan som ställts för att få svar på syftet var vilka miljöfaktorer som påverkar 

sömnen vilket är det som resultatet grundar sig på. Därmed är det inte uteslutet att 

sjukvårdssystemen kan ha påverkat studiens resultat. Det kan vara av betydelse hur 

sjukvården är finansierad samt kulturella och demografiska skillnader i ett land, dock 

framgick detta inte i artiklarna som ingår i studien.  

 

Kvalitetsbedömningsprotokoll från Olsson och Sörensen (2011) användes för att 

kvalitetsbedöma artiklarna som användes i resultatet. Granskningsprotokollet är utformat och 

anpassat för att göra en litteratursammanställning (ibid.). Artiklarna delades upp och 

granskades. För att öka studiens reliabilitet skulle artiklarna inte delats upp, utan granskats 

ihop (Henricson, 2012). Efter utförd kvalitetsgranskning fick samtliga artiklar grad 1, vilket 

innebär hög kvalitet. En av artiklarna hade en mixad-metod, den var både kvalitativ och 

kvantitativ. Artikeln granskades med samma protokoll som de övriga artiklar, detta för att det 

ansågs vara möjligt att enbart fokusera på den kvalitativa delen. Artikeln som grundar sitt 

resultat på intervjuer från både patienter och personal, valdes att endast inkludera patienters 

upplevelse.  

 

Dataanalys gjordes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) pedagogiska framställning av 

kvalitativ innehållsanalys, analysen gjordes manifest med latenta inslag. Danielson (2012) 

skriver att manifest innebär att ta fram det som står i texten, vara textnära, medan latent 

innebär att en djupare tolkning görs av texten. Innehållsanalys valdes för att få fram 
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patienters upplevelse. Efter att meningsenheter tagit ut översattes de till svenska, vilket 

gjordes var för sig. Vid översättning kan tolkningsfel ha uppstått, då ett ord på engelska inte 

har någon direkt svensk översättning. För att försöka undvika att detta skedde så lästes 

menigsenheterna igenom var för sig och ihop ett flertal gånger. Svårigheter upplevdes i att 

kategorisera meningsenheterna, då vissa meningsenheter tenderade till att tillhöra flera 

kategorier. Även detta gjordes om ett antal gånger för att meningsenheterna skulle tillhöra rätt 

kategori/underkategori och ingen tendens att tillhöra någon annan kategori/underkategori.    

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att ljud är en vanlig orsak till att inte kunna sova, miljön ansågs 

bullrig och störande vilket försämrade sömnen. Ljud kom från bland annat teknisk utrustning 

samt från korridorer.  Enligt Nightingale (1989) är det av stor vikt att reducera en bullrig 

miljö för att främja hälsa. Åkerstedt (2002) menar på att sömnstörning påverkar hela kroppen 

negativt vilket bland annat har inverkan på metabolismen. Socialstyrelsen (2008) menar på 

att ljud påverkar människor på olika sätt beroende på vilken typ av ljud eller buller som 

personen utsätts för. Ljud och buller kan påverka människans hälsa och livskvalitet, sjuka 

människor kan vara mer känsliga för ljud (ibid.).  

 

Det framgår inte i resultatet att patienter upplever ljus som störande för sömnen. Vilket kan 

anses märkligt då Eliassen och Hopstock (2011) visar på att det är viktigt att minska 

ljusinsläpp både dag och nattetid. Åkerstedt (2006) menar också på att ljus kan vara störande 

för sömnen. Utifrån dessa studier borde patienter uppleva ljus som störande dock framgick 

inte detta i resultatet, vilket kan bero på att ljuset är reducerat vid sovtider och/eller inget som 

patienterna upplevde som störande.  

 

Resultatet visade på att patienter upplevde andra patienter i behov av vård som störande. 

Patienter som var vårdkrävande eller som var högljudda upplevdes irriterande vilket 

påverkade sömnen negativt. American Academy of sleep (2001)  styrker resultatet och menar 

på att ljud i form av att en annan patient skriker, snurrar i sängen eller kräver extra 

omvårdnad ger inverkan på andra patienters sömn (ibid.). Där av blir sömnen sämre av att 

sova på sjukhus än att sova på vårdhem. Då en patient på vårdhem har ett privat rum att gå in 

på (Ersser et al. 1999). Dock kvarstår problemen på vårdhem med gång i korridorer och 

personal som pratar. Resultatet framhäver att personal upplevs störande genom att prata högt 
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eller gå i korridorer. Vilket också styrks av American Academy of sleep (2001). Scotto, 

McClusky, Spillan och Kimmel (2009) menar på att öronproppar förbättrade patienters 

subjektiva upplevelse av sömn. Det visade sig att patienter som sov med öronproppar 

somnade lättare, sov djupare och sov längre perioder utan att vakna. Patienterna som sov med 

öronproppar upplevde att de vaknade utvilade och mer pigga än de som sov utan 

öronproppar. Lai och Good (2006) visar på att lugn musik medförde en bättre sömnkvalitet 

då patienterna upplevde längre sömnvaraktighet och mindre sömnstörningar. Som 

sjuksköterska kan musik användas för att lugna och göra patienterna mer harmoniska vilket 

kan bidra till en bättre sömn (ibid.).  

 

I resultatet framkom det att personalbrist var en bidragande orsak till dålig sömn då patienter 

kände sig otrygga. Ylikangas (2012) skriver att patienter som vårdas på sjukhus och vårdhem 

är utanför sitt vanliga sammanhang vilket kan innebära en känsla av otrygghet och ensamhet. 

Nightingale (1989) menar på att en bristande närvaro är psykosociala faktorer som kan 

påverka sömnen. Teorin syftar till att det är viktigt att finnas till för patienten samt att föra 

samtal med patienten för att främja hälsa. Enligt Eliassen och Hopstock (2011)  är det viktigt 

att hålla patientens hand och att sitta intill patienten en stund innan läggdags för att främja en 

god sömn. Vidare i resultatet framkom det att personalens beteende väckte känslor hos 

patienten som påverkade sömnen. Ylikangas (2012) menar på att sjuksköterskan har till 

uppgift att reducera miljöfaktorer som stör så att en trygg och hälsofrämjande miljö skapas. 

Det visade sig i resultatet att patienter kände sig trygga av att bli lyssnade på vilket 

underlättade sömnen. Vilket styrks av Ehlers et al. (2013) som visar på att psykosociala 

faktorer påverkar sömnen såsom att om sjuksköterskan är familjär och trevlig så ökar det 

känslan av trygghet för patienter (ibid.).  

 

I resultatet framkom det att rutinerna på avdelningen inte upplevdes personcentrerade. Enligt 

Socialstyrelsen (2005) ingår det att sjuksköterskan skall tillgodose patientens behov så som 

fysiska, psykiska, andliga, sociala och kulturella. Socialstyrelsen (2005) nämner i 

kompetensbeskrivningen att det är viktigt att sätta patienten i fokus.  Det kan därför vara 

viktigt att sjuksköterskan är flexibel i sitt sätt att arbeta för att på bästa sätt bemöta 

patienternas önskemål, på så vis kan vården bli mer personcentrerad.  

 

Resultatet visade på att basal omvårdnad hade en inverkan på sömnen. En ren och torr säng 

var en bidragande orsak till att kunna sova. Patienter upplevde dålig sömn av bristande 
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omvårdnad i form av att inte få blöja bytt. Nightingale (1989) menar på att sjuksköterskan är 

en bidragande faktor för hur patienten mår, bristande omvårdnad eller bristande närvaro är 

något som patienten kan bli utsatt för. Socialstyrelsen (2005) beskriver i sin 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor att en av kärnkompetenserna är säker 

vård, då det innebär att sjuksköterskan skall minimera risker för patienten. Där av kan det 

vara av stor vikt att främja god omvårdnad och se till så att patienten har alla basala behov 

tillgodosedda.  Andra basala behov som mat och dryck framkom i resultatet vara bidragande 

orsak för god sömn. Det visade sig att om patienter blev erbjuden sin favoritmat och dryck 

samt om patienterna inte somnade hungriga bidrog till en bättre sömn.  Åkerstedt (2006) 

hävdar att kosten har en inverkan på sömnen, när blodsockernivån i kroppen ökar medför det 

att insulin insöndras, vilket gör att en trötthetskänsla uppstår. Furman (2012) menar på att ett 

minskat kostintag kan bidra till undernäring. Äldre vuxna löper stor risk att drabbas av ohälsa 

på grund av för litet födointag. Nightingale (1989) instämmer att en näringsrik kost är viktig 

för patienten och menar på att om patienten inte får sin mat på de bestämda tider som 

patienten är van vid kan det orsaka att patienten uppleva ohälsa. Nightingales teori angående 

mat kan därför kopplas ihop med studiens resultat som visar på att brist på mat- och dryck 

kan leda till sömnstörning.  

 

Nattlig omvårdnad framkom i resultatet påverka sömnen. Celik, Öztekin, Akyolcu och 

Issever (2005) visade på att det fanns omvårdnadsarbete mellan klockan två till fem på 

natten, vilket gjorde att patienterna inte fick tillräckligt med sömn. Utifrån resultatet är det 

viktigt att reducera den nattliga omvårdnaden till minimum så att patienterna får lugn och ro 

till att sova. Sjuksköterskan kan behöva prioritera vilka omvårdnadsåtgärder som är viktigast 

att utföra nattetid.  

 

Det framkom i resultatet att patienter upplevde miljön som främmande och offentlig samt att 

de inte kunde påverka miljön. Ylikangas (2012) beskriver att vara utanför sitt sammanhang 

kan göra det svårare för patienten att fatta egna beslut. Vid upplevelsen av att inte kunna 

påverka och/eller att inte känna sig som hemma skulle det kunna bidra till att en känsla av 

otrygghet uppstår som kan påverka sömnen. I resultatet framkom det att patienter upplevde 

det påfrestande att ha ofrivillig kontakt med andra patienter. Dock visade det sig att enkelrum 

hade positiv inverkan på sömnen. Baillie (2008) visar på i sin studie att patienter upplevde 

flerbäddsalar på sjukhuset med blandade män och kvinnor som förlust av värdighet. Många 

upplevde det obekvämt att det fanns en ständig risk att exponera sin kropp för det motsatta 
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könet (ibid.). Detta skulle kunna upplevas som ofrivillig kontakt med andra människor och på 

så vis även störa sömnen. Nightingale (1989) menar på att rummets miljö har stor betydelse 

för patientens tillfrisknande. Teorin syftar till att det är viktigt att det finns ett samspel mellan 

patienten och miljön för att främja hälsa (ibid.). 

 

Resultatet visade på att patienter önskade en miljö mer som hemma samt önskade en bättre 

komfort i form av möjlighet att välja kuddar och filtar. En annan studie visade på att komfort 

i form av bekväma kuddar, sängar och underlakan påverkar sömnen (Southwell & Wistow, 

1995). Det är viktigt att erbjuda täcken efter situation då detta kan påverka sömnen 

(Nightingale, 1989). Komforten på sjukhus och vårdhem kan påverkas av kulturella 

skillnader samt om det är en privat eller offentlig sjukvård. Sjukvård av hög kvalitet kan 

upplevas som bättre komfort och mer tillfredställande för sömnen. Nightingales teori valdes 

då hon anser att miljön är ett centralt begrepp och detta hänger ihop med studiens syfte. 

Morton (2013) menar att Nightingales teori används fortfarande trots att sjukvården har 

utvecklats mycket.  Då hennes syn på miljöns betydelse för hälsan är relevant än idag (ibid.). 

Det kan ha betydelse för studien att teorin grundar sig från mitten av 1800-talet, dock går 

mycket av hennes teori att applicera i dagens hälso- och sjukvård. 

Slutsats  

Sömn är en viktig del för hälsan och välbefinnandet, studien har resulterat i att vi har fått en 

djupare förståelse för hur patienter upplever miljöfaktorer som kan påverka sömnen. 

Resultatet av studien ger sjuksköterskor verktyg att arbeta efter för att främja en god sömn. 

Patienter på sjukhus och vårdhem upplevde ljud som störande för sömnen. Ljud var ett av 

huvudfynden i studiens resultat och det visade sig att ljud från teknisk utrustning samt ljud 

från andra patienter upplevdes störa sömnen. Patienter upplevde att ofrivillig kontakt med 

andra patienter och personals beteende väckte känslor som påverkade sömnen. Det är av stor 

vikt att se över rutinerna på en avdelning och vårdhem för att bemöta patienternas behov, då 

detta inte upplevdes personcentrerat vilket påverkade sömnen. Vidare forskning inom 

avdelningars rutiner skulle kunna göras för att personcentrera vården och där av förbättra 

patienters sömn. Det finns studier som visar på att ljus påverkar sömnen, dock framgick detta 

inte i större utsträckning i vårt resultat vilket upplevs oväntat. Resultatet har fått oss att inse 

att det finns många miljöfaktorer som upplevs störande och att det är vårt arbete att reducera 

dessa faktorer. Säker vård och patienten i centrum är två av sjuksköterskans kärnkompetenser 
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vilket innebär att sjuksköterskan behöver vara medveten om miljöfaktorernas betydelse för 

sömnen.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Cinahl med limiters: English language, peer reviewed och research article. 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda artiklar 

Qualitative* AND Cinahl 
Headings: Sleep+ AND 
Factor* affecting* 

2 2014-10-20 1 1 

Qualitative AND Cinahl 
Headings: Sleep deprivation 
AND Experience*  

15 2014-10-20 6 1 

Health facility environment* 
AND Cinahl Headings: 
Sleep+ AND Qualitative* 
AND  Experience* 

5 2014-10-20 2 1 

Cinahl Headings: Sleep+ 
AND Qualitative* AND  
Hospitalization* 

10 2014-10-20 4 1 

Patient* 
AND Cinahl Headings: Sleep 
deprivation AND  
Experience* 

30 2014-10-20 7 1 
 

Cinahl Headnings: Sleep 
disorders+ OR Cinahl 
Headnings: Sleep+ OR 
Cinahl Headnings: Sleep 
deprivation AND Cinahl 
Headings: Qualitative 
studies+ AND Nursing* 

60 2014-10-20 10 - 

Sökningar i PubMed  

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Nursing homes AND 
Sleep disorders AND  
Qualitative research  

2 2014-10-22 1 1 

MeSH: Nursing care AND 
Sleep deprivation AND 
Qualitative research 

2 2014-10-22 1 1 

MeSH: Patients AND MeSH: 
Slepp AND MeSH: Health 
facility environment AND 
Qualitative research  

3 2014-10-22 1 - 

MeSH: Nursing AND MeSH: 
Sleep disorder AND MeSH: 
Qualitative research  

25 2014-10-22 24 5 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Poängsättning O 1 2 3 
Abstrakt (syfte, 
metod, resultat = 3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
 
Metod 

    

Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

 
Ej acceptabelt 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med 
betydelse för 
resultatet 

 
Analys saknas / Ja 

 
Nej 

  

Kvalitet på 
analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställningen 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc) 

 
Saknas 

 
Otydligt 

 
Medel 

 
Tydlig 

Tolkning av resultat 
(citat, kod, teorier etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor 

 
Saknas 

 
Låg 

 
God 

 

Anknytning till 
tidigare forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse 
med resultat 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses) 

 
Slutsats saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 
48p) 

p p p p 

    p 
Grad I: 80%    % 
Grad II: 70%    Grad 
Grad III: 60%     
     
Titel     
Författare     
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Bilaga 3 Analys  

 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Annoying 
noises make it 
difficult to 
sleep. Tierdness 
is not helped by 
bleepers and 
medical 
paraphernalia 
"playing tunes" 
incessanly. 

Irriterande ljud 
gör det svårt att 
sova. Tröttheten 
blir inte hjälpt 
av pipande och 
medicinska 
tillbehör "spela 
låtar" hela tiden. 

Irriterande ljud, 
pipande 
medicinska 
tillbehör, gör det 
svårt att sova. 

Irriterand
e ljud. 

Ljud Upplevelse av att 
inte ha kontroll 
över sovmiljön 

To be listened 
to creates, at 
least for me, the 
feeling that you 
can relax and 
feel safe. All 
this affects the 
healing process 
but also I feel 
relaxed and can 
flow with the 
treatment and 
not least 
relax and sleep. 

Att bli lyssna på 
skapar, 
åtminstone för 
mig, känslan av 
att du kan 
slappna av och 
känna sig 
trygga. Allt 
detta  
inverkar på 
läkningsprocess
en men också 
känner jag mig 
avslappnad och 
kan följa med 
behandlingen 
och inte minst  
slappna av och 
sova. 

Att bli lyssnad på 
skapar känsla av 
trygghet vilket 
inverkar på 
läkningsprocesse
n och att jag kan 
slappna av och 
sova. 

Att bli 
lyssnad 
på. 

 

Kommunikationens 
betydelse  

Upplevelse av 
personalens 
faktiska 
omvårdnadsarbete 

During the first 
two nights, the 
nurses did not 
change my 
diapers often. It 
was not 
comfortable to 
be in a wet 
diaper, so I 
often couldn't 
fall asleep.  

Under de första 
två nätterna, 
bytte 
sjuksköterskorn
a inte mina 
blöjor ofta. Det 
var inte 
bekvämt att 
vara i en våt 
blöja, så jag 
kunde inte 
somna. 

Sjuksköteskorna 
bytte mina blöjor 
för sällan, det var 
inte bekvämt att 
ligga i våt blöja. 

Obekvämt 
att ligga i 
våt blöja. 

 

Upplevelse av basal 
omvårdnad 

Upplevels av 
personalens 
faktiska 
omvårdnadsarbete 

Privacy for the 
patients 
concerned both 
the room’s 
design and how 
a single room 

Privatliv för 
patienterna 
berörde både 
rummens design 
och hur ett 
enkelrum gav 

Enkelrum 
medförde eget 
privat utrymme 
samt stärkt 
integritet som 
hade inverkan på 

Enkelrum 
positiv 
inverkan 
på sömn. 

Ofrivillig kontakt Upplevelse av att 
inte ha kontroll 
över sovmiljön 
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gave them the 
opportunity to 
close the door 
and have their 
own private 
space. All 
participants 
agreed that to 
be cared for in a 
single room 
strengthened 
their integrity 
and that it 
affected their 
sleep. 

dem möjlighet 
att stänga 
dörren och ha 
deras egen egna 
privata 
utrymme. Alla 
deltagare höll 
med om att 
vårdas i ett 
enkelrum 
stärkte deras 
integritet och 
det påverkade 
deras sömn.   

sömnen. 
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Bilaga 4 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Syfte Metod Urval Kvalitet 
Ellmer, T., Arber, S., Luff, R., 
Eyers, I., & Young, E. (2013). 
Storbritannien.  

Factors affecting 
residents´ sleep in care 
homes 

Syftet var att få en 
detaljerad förståelse 
av sömn under en 24- 
timmars period på 
vårdhem, undersöka 
den subjektiva 
upplevelsen hos 
patienter och 
personalens 
uppfattningar. 

Kvalitativ, 
semistrukturerade 
inspelade intervjuer. 
Observationer.  

Antal: 38 patienter , 39 personal 
Ålder: patienter >60 år 

Grad I 

Gellerstedt, L., Medin, J., & Rydell 
Karlsson, M. (2014). Sverige. 

Patients´ experiences of 
sleep in hospital: a 
qualitative interview 
study 

Syftet var att 
undersöka och 
beskriva patienters 
upplevelse av sova på 
sjukhus.  

Deskriptiv kvalitativ 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Antal: 10 patienter 
Kön: 8 kvinnor, 2 män 
Ålder: 39-68 år 
 

Grad I 

Herrmann, W., & Flick, U. (2011). 
Tyskland. 

Nursing home residents´ 
self-perceived resources 
for good sleep 

Syftet var att 
undersöka patienter 
på vårdhem och deras 
egenupplevda resurser 
för god sömn.  

Kvalitativ metod. 
Episodiska intervjuer, 
inspelade. 
Sömndagbok.  

Antal: 30 patienter 
Kön: 20 kvinnor, 10 män. 
Ålder: Kvinnor 66-99 år, män 64-90 
år 
 

Grad I 

Hultman, T., Bulette Coakley, A., 
Donahue Annese, C., & Bouvier, S. 
(2012). USA. 

Exploring the sleep 
experience of hospitalized 
adult patients 

Syftet var att 
undersöka patienters 
uppfattningar om 
deras sömnupplevelse 
under sjukhusvistelse. 

Deskriptiv kvalitativ 
intervju, inspelade.  

Antal: 37 patienter Grad I 

Lane, T., & East, L. A. (2008). 
Storbritannien.  

Sleep disruption 
experienced by surgical 
patients in an acute 
hospital  

Syftet var att 
undersöka faktorer 
som stör sömnen och 
beskriva patienters 
upplevelse av 
sömnstörning på 
kirurgavdelningar.  

Kvantitativ och 
kvalitativ metod.  
Kvalitativ del- tre 
öppna frågor. 

Antal: 17 patienter 
Ålder: 18-89 år 

Grad I 

Lee, C.Y., Low, L. P. L., & Twinn, Older mens´ experiences Syftet var att Explorativ kvalitativ Antal: 6 patienter Grad I 
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S. (2007). Kina. of sleep in the hospital undersöka 
upplevelsen av sömn 
hos äldre patienter 
under en period på 
sjukhus på en 
vårdavdelning.  

metod. 
Semistrukturerade 
intevjuer och 
sömndagbok. 

Kön: Män  
Ålder: >65 år 
 

Lee, C. Y., Low, L. P. L., & 
Twinn, S. (2008). Kina. 

Older patients´ 
experiences of sleep in 
the hospital: disruptions 
and remedies 

Syftet var att 
undersöka 
uppfattningar hos 
äldre kinesiska 
patienter om 
orsakerna till 
sömnstörning, 
förändringar i 
sömnmönster och 
sömnbotemedel som 
kan implementeras 
för att förbättra 
sömnkvaliten under 
sjukhusvistelsen.  

Deskriptiv kvalitativ 
metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
sömndagbok. 

Antal: 6 patienter 
Kön: Män 
Ålder: 65-79 år 
 

Grad I 

 

 


