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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov som bidrar till fysisk och psykisk 

återhämtning. Miljömässiga och emotionella faktorer, som ofta återfinns i sjukhusmiljö, 

kan bidra till negativ inverkan på sömnen. Påverkad sömn kan leda till komplikationer 

vilket är ett problem då patienter är i större behov av sömn relaterat till ohälsa. 

Sjuksköterskan har en betydande roll i att främja sömnen för patienter. 

 

Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder vid sömnbesvär hos vuxna patienter på 

vårdavdelning i sjukhusmiljö. 

 

Metod: En litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar. 

 

Resultat: Tre huvudkategorier och tolv subkategorier av omvårdnadsåtgärder framkom. 

Huvudkategorierna var miljöanpassning, avslappning samt sömnfrämjande rutiner.  

 

Slutsats: Sömn är betydelsefullt, framförallt för patienter. Flertalet 

omvårdnadsåtgärder kan tillämpas för att främja sömn. 

 

Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, sjukhusmiljö, sömn, vuxna patienter  

  



  

 
 

ABSTRACT 

Background: Sleep is essential to humans regarding physical and psychological 

recovery. Environmental and emotional factors can disrupt sleep and these factors are 

common in hospital environment. Disrupted sleep can result in complications to the 

patient which is a problem because patients are in greater need of sleep due to their illness. 

Nurses have an important role to enhance the patients’ sleep.   

 

Aim: To describe nursing interventions on sleep disruption among adult inpatients. 

 

Method: A Literature review based on 15 science articles. 

 

Results: Three major categories and twelve subcategories of nursing interventions were 

identified. The major categories were; adjustment of the environment, relaxation and 

sleep promoting routines. 

 

Conclusion: Sleep is essential, especially to patients. Several nursing interventions 

could be applied to enhance sleep.  

 

Keywords: Adult patients, hospital environment, nursing interventions, sleep 
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INLEDNING 

Under utbildningen har området sömn vid ett flertal tillfällen observerats och 

diskuterats. Utifrån detta har en uppfattning formats om att sömnen är viktig och i 

många fall problemfylld. Sömnbesvär tycks vara förekommande i såväl primär-, 

sluten-, psykiatrisk- och geriatrisk vård. I samband med den verksamhetsförlagda 

utbildningen uppmärksammades att läkemedel är en vanligt förekommande åtgärd 

vid sömnbesvär snarare än omvårdnadsåtgärder. Detta har väckt ett intresse för att 

utforska vilka omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas för att främja sömnen. 

 

BAKGRUND 

Sömn är ett av människans grundbehov och utgör ca en tredjedel av dygnet och livet 

(Asp & Ekstedt, 2014; Das, pradhan & kumari, 2015). Under sömnen intar 

människan ett stadie av ro där graden av medvetande skiftar (Das et al., 2015), vilket 

kan störas av yttre faktorer som kan leda till att sömnen avbryts (Lei et al., 2009). 

Sömnens huvudsakliga syfte är att bidra till att människans fysiska och psykiska 

funktioner återhämtas och återuppbyggs, vilket är viktigt för hälsa, välbefinnande 

och daglig funktion (Asp & Ekstedt, 2014; Lei et al., 2009; Fillary et al., 2015). 

Sömnbehovet hos vuxna människor varierar och är individuellt. Vanligtvis behöver 

vuxna omkring sju timmars sömn per dygn (Costa & Ceolim, 2013; Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2010). 

 

Asp och Ekstedt (2014) samt en rapport från SBU (2010) beskriver att sömnen delas 

in i olika stadier som kan förklara hur vi sover. Sömnens stadier sträcker sig från 

insomning till REM-sömn (ibid.). Asp och Ekstedt (2014) menar att sömnstadierna 

uppträder i intervaller på ungefär 90 minuter. Stadie ett innebär att människan 

somnar och befinner sig mellan vakenhet och sömn (ibid.). Vidare beskrivs i en 

rapport av SBU (2010) samt av Asp och Ekstedt (2014) att ungefär hälften av total 

sovtid utgörs av stadie två vilket kan ses som basen för människans sömn. Stadie tre 

och fyra utgörs av djupsömn. REM-sömn är den del av sömnen då drömmar 

uppträder (ibid.).  

 

Sömnens effektivitet beräknas genom att dividera totalt antal timmar av sömn med 

total tid i sängen (SBU, 2010). Asp och Ekstedt (2014) definierar liksom en rapport 
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från SBU (2010) att god sömn innefattar insomningstid under 30 minuter, 

sammanhängande sömn utan uppvaknanden och att sömnperioden överstiger sex 

timmar. Sömnbesvär innebär upprepade uppvaknanden, svårigheter med insomning, 

tidigt oplanerat uppvaknande och trötthetskänsla efter sömnen. Sömnbesvär är även 

en upplevelse av otillräcklig sömn eller bristfällig sömnkvalitet (ibid.). 

Självrapporterade sömnbesvär från befolkningen i Sverige uppges i en rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2017) motsvara 38 %. 

 

Konsekvenser av sömnbesvär 

Sömnbesvär kan resultera i att människors känslor och motivation påverkas negativt 

(Costa & Ceolim, 2013). Sömnbesvär kan också öka risken för olyckor som 

exempelvis fall samt försämra välbefinnande och livskvalité (Asp & Ekstedt, 2014; 

SBU, 2010). Asp och Ekstedt (2014) beskriver att den dagliga funktionen kan 

påverkas av otillräcklig sömn eftersom motivation, minnesfunktion och det logiska 

tänkandet kan försämras. Dessutom kan koncentrations- och reaktionsförmåga 

försvagas (ibid.). Nedsatt immunförsvar och läkningsförmåga samt lägre 

smärttröskel kan vara konsekvenser av sömnbrist som kan leda till sjukdom eller 

försämrat sjukdomstillstånd (Asp & Ekstedt, 2014; Das et al., 2015; Fillary et al., 

2015). 

 

Orsaker till sömnbesvär 

SBU (2010) beskriver i en rapport att sömnbesvär hos vuxna kan bero på flertalet 

faktorer som exempelvis störningar i miljön i form av oväsen, ljus och stress. Asp 

och Ekstedt (2014) menar att vakenhetsperioder under dagen påverkar människans 

sömnbehov; lång vakenhetsperiod kan ge lättare insomning medan avbruten 

vakenhetsperiod kan leda till längre insomningstid. Uppvaknanden under sömn kan 

också bidra till sömnbesvär (ibid.). Konsumtion av ämnen som koffein eller alkohol 

kan påverka insomning och sömn negativt (SBU, 2010). 

 

Ytterligare faktorer som kan ge upphov till sömnbesvär är psykisk- eller somatisk 

sjukdom (Asp & Ekstedt, 2014; SBU, 2010). Asp och Ekstedt (2014) menar att 

trauma och intag av vissa läkemedel har inverkan på sömnen. Vanligtvis återfinns 

dessa bidragande faktorer i sjukhusmiljö och kan leda till påverkan på patienternas 
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sömn (ibid.). Med vuxna patienter avses personer mellan 18 och 65 år.  Vidare 

beskriver Asp och Ekstedt (2014) att befinna sig i sjukhusmiljö kan vara en 

omständighet som påverkar sömnen. Denna situation kan ge upphov till känslor av 

oro, rädsla och stress (ibid.). Oro kring att vara inneliggande på sjukhus kan också 

förstärkas av att inte vara hemma med familjen (Costa & Ceolim, 2013; Lei et al., 

2009). Vidare menar Lei et al. (2009), Costa och Ceolim (2013) samt Dobing, 

Frolova, McAlister och Ringrose (2016) att patienter på sjukhus upplever 

förändrade sömnrutiner, otillräcklig sömn och att försämrad sömnkvalitet.  

 

Patienter är i högre grad beroende av sömn till följd av att kroppen kräver mer 

återhämtning vid ohälsa (Lei et al., 2009). Enligt Dobing et al. (2016) innebär 

sjukhusvistelse en risk för patienter att utveckla sömnbesvär. Lei et al. (2009) 

beskriver att patienter med sömnbesvär riskerar att utveckla ett tillstånd av 

sömnbrist vilket medför fysiologiska och psykologiska komplikationer. 

 

Sömnbesvär hos patienter under sjukhusvistelse 

Dobing et al. (2016) samt Costa och Ceolim (2013) beskriver att sömnen under 

sjukhusvistelse kan påverka patientens medicinska problematik. Rutiner på sjukhus 

såsom medicinering samt minskad daglig aktivitet kan också vara bidragande 

orsaker till sömnbesvär (ibid.). Dobing et al. (2016) uppger att de mest framträdande 

orsakerna till påverkad sömn är tidigare sömnsjukdomar och att vara placerad i en 

sovsal för flera patienter (ibid.). Costa och Ceolim (2013) bekräftar att sömnen hos 

patienter placerade i flerbäddssal kan påverka sömnen negativt. Andra faktorer i 

miljön som har en negativ inverkan på sömnen är ljus och ljud på sjukhus (Costa & 

Ceolim, 2013; Dobing et al., 2016; Lei et al., 2009). Miljömässiga faktorer kan 

påverka patienternas sömn mer än sjukdomstillståndet (Dobing et la., 2016). 

 

Costa och Ceolim (2013) menar att den huvudsakliga orsaken till påverkad sömn 

hos patienter under sjukhusvistelse är ljud. Telefoner eller annan elektronik samt 

besökare kan vara ljudkällor som stör sömnen (Fillary et al., 2015). Enligt Lei et al. 

(2009), Fillary et al. (2015) och Das et al. (2015) kan störande ljud också komma 

från medicinsk utrustning och sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalens arbete 

under natten, med exempelvis omvårdnad, kan störa patienternas sömn (ibid.) Med 
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sjukvårdspersonal avses undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som medverkar 

i vården av patienter. Enligt Lei et al. (2009) och Fillary et al. (2015) kan otillräcklig 

sömn under sjukhusvistelse orsakas av upplevelse av minskad kontroll och inskränkt 

integritet. Emotionella aspekter såsom illamående, ångest, oro och rädsla kan också 

påverka (Costa & Ceolim, 2013). Upplevelse av att sjukdomssituationen är 

obekväm är en annan orsak som lyfts fram av Lei et al. (2009). Büyükyılmaz, Şendir 

och Acaroğlu (2011), Costa och Ceolim (2013) samt Das et al. (2015) menar att det 

finns ett samband mellan sömn och smärta och att smärttillstånd har negativ 

inverkan på sömnens kvalité. Büyükyılmaz et al. (2011) beskriver vidare att 

otillräcklig sömn under natten kan förstärka samt förlänga smärta under dagtid. 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Virginia Henderson (1982) utgår i sin omvårdnadsteori att människan har 

grundläggande behov som bör tillfredsställas för att uppleva hälsa. Ett beskrivet 

behov är sömn och vila. Detta är ett av behoven som antas utgöra grunden för 

omvårdnadsarbetet (ibid.). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver i 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att en av sjuksköterskans 

uppgifter är att främja patientens hälsa. Henderson (1982) menar att sjuksköterskans 

roll innefattar stöd och hjälp att tillfredsställa grundläggande behov i de situationer 

patienten inte själv kan utföra dessa. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

kan detta inkludera att sjuksköterskan tillsammans med patienten ska identifiera och 

avhjälpa omvårdnadsproblem med omvårdnadsåtgärder. Det kan vara förenligt med 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som redogör att sjuksköterskan ska se 

patientens behov, möjliggöra trygghet och skapa förutsättningar för att förebygga 

ohälsa. Enligt Henderson (1982) är målet att genom omvårdnad ge patienten styrka, 

motivation och kunskap i syfte att uppnå självständighet och hälsa (ibid.).   

 

Problemformulering 

God sömn är betydelsefullt för kroppens återhämtning vilket är av vikt för att 

upprätthålla samt återfå hälsa. Vid sjukdomstillstånd kan patienter ha ett ökat 

sömnbehov på grund av att kroppen är i större behov av återhämtning. I samband 

med sjukhusvistelse kan många patienter uppleva försämrad sömn då faktorer som 

vanligtvis återfinns på en vårdavdelning kan påverka sömnen. Patienter på sjukhus 
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löper också en högre risk för att utveckla sömnbesvär relaterat till deras 

sjukdomstillstånd. I sjuksköterskans ansvar ingår det att bedriva god vård och att 

främja hälsa. Utifrån detta kan det vara av vikt att beskriva omvårdnadsåtgärder vid 

sömnbesvär hos vuxna patienter på vårdavdelning i sjukhusmiljö. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan användas vid sömnbesvär hos 

vuxna patienter på vårdavdelning i sjukhusmiljö. 

 

METOD 

Design 

Examensarbetets design är en litteraturöversikt enligt en metod beskriven av Friberg 

(2012). En litteraturöversikt är en sammanställning av forskning inom ett område 

(ibid.). 

 

Datainsamling och urval  

Provsökningar i CINAHL och PubMed resulterade i ett begränsat antal artiklar 

varvid sökstrategin ändrades. Sökorden byttes ut och sökningar gjordes även i 

databaserna Web of Science och PsycINFO. Sökorden utgick från examensarbetets 

syfte (Östlundh, 2012). Sökord som använts; Sleep, Nursing, Inpatients, 

Hospitalized och Strategies. Dessa kombinerades med hjälp av den booleska 

operatoren AND. Sökningar i PubMed begränsades till nursing journals. 

Sökningarna redovisas i bilaga 1. Urval gjordes baserat på artiklarnas titlar och 

abstrakt i förhållande till syftet. Utvalda artiklar lästes i sin helhet och inkluderas 

eller exkluderas i enlighet med inklusions- och exklusionskriterierna. 

Sammanställning över inkluderade artiklar redovisas i bilaga 2. 

 

Inklusionskriterier 

Kriterier för inkludering var att majoriteten av deltagande patienter var mellan 18 - 

65 år. Artiklarna var peer-reviewed och skrivna på engelska. 
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Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna omfattade artiklar skrivna före 2007 vilka var äldre än 10 år. 

Vidare kriterier för uteslutning var miljöer utanför sjukhus samt patientgrupper med 

specifika sömnsjukdomar som exempelvis narkolepsi och sömnapné. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarnas kvalitet granskades enligt en metod beskriven av Willman, Stoltz, och 

Bahtsevani (2011) samt Forsberg och Wengström (2016). Vid granskningen 

användes en kvantitativ respektive kvalitativ mall, bilaga 3 och bilaga 4, som 

baserats på denna metod. Artiklar av medel kvalitet motsvarande 60-79% och 

artiklar av hög kvalitet motsvarande 80-100% har inkluderats. Artiklar under 

nämnda procentsatser tolkades vara av låg kvalitet och förkastades. Artiklarnas 

kvalitet redovisas i tabell för artikelsammanställning i bilaga 2. 

 

Tillvägagångssätt 

Sökning av artiklar, urval, kvalitetsgranskning och sammanställning av söktabell 

samt tabell för artikelsammanställning genomfördes tillsammans. Artiklarna 

sammanfattades individuellt med efterföljande diskussion. Inledning och bakgrund 

skrevs därefter gemensamt. Analys av artiklar samt skrivande av metod, resultat och 

diskussion genomfördes tillsammans. Vidare skrevs sammanfattning och 

innehållsförteckning gemensamt. Korrekturläsning samt hantering av referenser och 

formalia har skett gemensamt under hela arbetets gång.  

 

Analys och tolkning av data 

Inkluderade artiklar analyserades i enlighet med en metod beskriven av Friberg 

(2012). Vilket innebar att läsa artiklarna flera gånger, jämföra dess skillnader och 

likheter för att skapa en översikt av innehållet (ibid.). Artiklarnas beskrivna 

omvårdnadsåtgärder och resultat sammanställdes, jämfördes, diskuterades och 

kategoriserades. Utifrån detta framkom tre huvudkategorier; Miljöanpassning, 

avslappning och sömnfrämjande rutiner. De subkategorier som framkom var 

reducering av ljud och ljus, öronproppar och ögonmask, samtal, musik, aromaterapi, 

akupressur, vägledd visualisering, planering, sömnmeny, sömnrond, stimulikontroll 

och sömnfrämjande arbetssätt. 
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Etiska överväganden 

Examensarbetets etiska överväganden grundades på Vetenskapsrådets (2017) 

hänvisningar om god forskningsetik. Det innebar att de inkluderade artiklarnas 

innehåll redovisades sanningsenligt och objektivt. Tabeller och resultat 

presenterades med korrekta referenser (ibid.). Medvetenhet om språkliga hinder och 

användning av engelskt-svenskt lexikon har minimerat risken för missförstånd. 

Inkluderarde artiklar var godkända av etisk kommité, diskuterade etiska principer 

eller byggde på frivilligt deltagande. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier och 12 subkategorier. Antalet 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultatet är 15 varav 14 stycken är 

kvantitativa och en är kvalitativ. Huvudkategorierna som presenteras är 

miljöanpassning, avslappning och sömnfrämjande rutiner. Huvudkategorierna 

delas in i subkategorierna; reducering av ljud och ljus, öronproppar och ögonmask, 

samtal, musik, aromaterapi, akupressur, vägledd visualisering, planering, 

sömnmeny, sömnrond, stimulikontroll samt sömnfrämjande arbetssätt. 

 

Miljöanpassning 

Reducering av ljud och ljus 

Salzmann-Erikson, Lagerqvist och Pousette (2016) beskrev att en strategi som 

sjuksköterskor använde sig av var att minska ljudnivån och främja en lugn atmosfär.  

Detta genomfördes genom att sjuksköterskorna talade dämpat, rörde sig så tyst som 

möjligt, undvek överdriven belysning och placerade hjälpmedel lättåtkomligt vid 

sänggående. Vidare erbjöd sjuksköterskor patienterna en filt, sockor eller att öppna 

ett fönster för att anpassa miljön i de fall patienterna frös eller upplevde rummet som 

varmt. En annan omvårdnadsåtgärd som enligt sjuksköterskorna kunde tillämpas för 

att förebygga sömnbesvär och främja sömnen var att sätta upp skärmar mellan 

patienterna i flerbäddssalar eller omplacera patienter till korridor eller enkelsal 

(ibid.).  

 

Gardner, Collins, Osborne, Henderson och Eastwood (2009) redogör för hur en lugn 

stund (eng. quiet time) kan ge positiv inverkan på patienternas sömn. En lugn stund 

innebar en förutbestämd tid under eftermiddagen då besök begränsades, personalens 
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aktiviteter reducerades och eventuella behandlingar minimerades. Under denna tid 

anpassades miljömässiga faktorer såsom ljud och ljus. Vidare erbjöds patienterna 

smärtlindring och stöd med att inta en bekväm ställning i sängen. Införandet av lugn 

stund hade ingen effekt på graden av trötthet däremot bidrog åtgärden till att 

reducera ljudnivån vilket medförde en förbättring avseende patienternas sömn- och 

vakenhetsmönster (ibid.). 

 

Enligt Richardson, Thompson, Coghill, Chambers och Turnock (2009) och Gardner 

et al. (2009) kan ljudreducering på sjukhus verka sömnfrämjande för patienter. 

Richardson et al. (2009) har utvecklat och tillämpat ett program i syfte att minska 

ljudnivåerna på vårdavdelningar i sjukhusmiljö för att främja sömnen för 

patienterna. Programmet delades in i fem steg; utveckling av riktlinjer för att främja 

sömn, genomgång av avdelningens miljö, utveckling och utbildning till personalen 

om ljud och sömnfrämjande åtgärder samt uppföljning av utbildning och slutligen 

affischering av sömnfrämjande åtgärder. Efter implementeringen minskade 

ljudnivåerna på samtliga avdelningar. Inget steg hade enskilt mer inflytande utan 

den positiva förbättringen antogs bero på programmet i sin helhet (ibid.). 

 

Öronproppar och ögonmask 

Enligt Salzmann-Erikson et al. (2016) erbjuder sjuksköterskor patienter öronproppar 

och ögonmask som omvårdnadsåtgärd i syfte att främja sömnen. Babaii, Adib-

Hajbaghery och Hajibagheri (2015) menade att patienter som använde ögonmask 

vid sänggående och under natten fick ökad sömnkvalitet. Vidare beskrev Jones och 

Dawson (2012) samt Dave, Qureshi och Gopichandran (2015) att öronproppar och 

ögonmask kan användas för att höja patienternas sömnkvalitet. Jones och Dawson 

(2012) redogjorde för att patienter som använt öronproppar och ögonmask upplevde 

åtgärden som sömnfrämjande samt att de sov längre. Dock kunde inte effekten av 

denna åtgärd styrkas vad gäller subjektiv sömnkvalitet (ibid.). Dave et al. (2015) 

menar att patienter som använde öronproppar eller ögonmask fick ökad 

sömnkvalitet jämfört med de som inte använde dessa. Effekten var störst hos de 

patienter som uppgav ljus och ljud som faktorer vid störd sömn i jämförelse med de 

patienter som uppgav smärta som faktor vid sömnbesvär (ibid.). 
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Avslappning 

Samtal 

Salzmann-Erikson et al. (2016) beskrev att sjukdomstillstånd kan leda till oro och 

ångest hos patienter vilket i sin tur kan påverka sömnen. En strategi för att dämpa 

oro och ångest samt att främja sömn var att samtala med patienterna vid början av 

nattskiftet. Sjuksköterskorna presenterade sig för alla patienter och skapade tillfälle 

att samtala en stund med varje patient. Samtalet gav patienterna möjlighet till att 

uttrycka tankar samt att de blev informerade om vem som arbetade under natten och 

eventuella planerade vårdaktiviteter. Detta kunde enligt sjuksköterskorna bidra till 

att lugna patienterna och främja sömnen (ibid.). 

 

Musik 

de Niet, Tiemens och Hutschemaekers (2010) och Su et al. (2013) redogjorde för 

hur lugnande musik kan bidra till avslappning och således höja patienters 

sömnkvalitet. de Niet et al. (2010) har tillämpat MAR (Music- assisted relaxation) 

som syftar till att främja avslappning genom musik. I samband med sänggående fick 

patienterna välja bland avslappnande låtar att lyssna till. Åtgärden förbättrade 

sömnkvaliteten hos patienterna (ibid.). Su et al. (2013) beskrev hur lugn pianomusik 

kan ha effekt på avslappning och sömnkvalitet hos patienter. Patienterna fick lyssna 

till lugn pianomusik vid sänggående, musiken spelades under 45 minuter. Patienter 

som lyssnade till pianomusik upplevde att sömnen förbättrades. Vidare sänktes 

hjärtfrekvensen samt sömnstadie två reducerades och sömnstadie tre förlängdes i 

jämförelse med patienter som inte lyssnat till denna typ av musik. Pianomusik 

bidrog inte till att förbättra patienternas insomningstid, sömneffektivitet och total 

sömntid samt hade ingen inverkan under sömnstadie ett. Patienter som lyssnade till 

pianomusik i ungefär 30-35 minuter hade ett lägre genomsnittligt arteriellt blodtryck 

och andningsfrekvensen sjönk i jämförelse med patienter som inte lyssnade till 

pianomusik (ibid.). 

 

Aromaterapi 

Karadag, Samancioglu, Ozden och Bakir (2017) samt Hajibagheri, Babaii och Adib-

Hajbaghery (2007) redogjorde för aromaterapi och dess positiva inverkan på 

patienters sömnkvalitet. Karadag et al. (2017) beskrev proceduren vid aromaterapi 
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som en inhalation av två droppar lavendelolja som applicerats på en 

bomullskompress och fästs på patientens kläder. Patienter som erhöll aromaterapi 

vid sänggående fick förbättrad sömnkvalitet och reducerad oro jämfört med 

patienter som inte erhöll aromaterapi (ibid.). Hajibagheri et al. (2007) beskrev att 

metoden för aromaterapi innebar att tre droppar rosenolja applicerades på en 

pappershandduk som placerades vid patientens huvudkudde under natten. Denna 

metod visade sig förbättra insomningstiden, sömnens effekt och upplevd 

sömnkvalitet hos patienterna. Aromaterapin bidrog även till att sömnstörningar, 

daglig funktion och tiden för sömn förbättrades (ibid.). 

 

Akupressur 

Kumar och Uma (2015) beskrev akupressur som en metod för att förbättra 

sömnkvaliteten hos patienter. Akupressur utfördes vid sänggående på tre punkter, 

baksidan av örat, på handleden och på vaderna, under tre minuter per 

akupressurpunkt. Sömnkvaliteten hos patienter som erhöll akupressur vid 

sänggående förbättrades (ibid.). 

 

Vägledd visualisering 

Patricolo et al. (2017) beskrev vägledd visualisering (eng. guided imagery) som en 

åtgärd för att reducera smärta, oro och främja sömnen. Åtgärden innebar en 30 

minuters lång ljudinspelning som vid avslut påbörjades på nytt. Patienterna 

beslutade om när, var och hur många gånger de ville lyssna. Patienterna fick även 

välja om de ville lyssna via hörlurar eller via TV:n. På TV-skärmen visades en 

strandscen i samband med den vägledda visualiseringen, fast patienterna 

uppmuntrades till att blunda. Patienter som tog del av vägledd visualisering uppgav 

att åtgärden bidrog till att dämpa oro samt lindra smärta och sömnbesvär (ibid.). 

 

Sömnfrämjande rutiner 

Planering 

Salzmann-Erikson et al. (2016) beskrev att planering inför natten tillämpades av 

sjuksköterskor som en strategi för att underlätta och främja sömnen hos patienter. 

Planeringen innebar att sjuksköterskan utvärderade och planerade vårdaktiviteter 

under natten tillsammans med läkare och bestämde vilka tidpunkter dessa aktiviteter 
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skulle ske. Detta för att inte behöva störa patienternas sömn i onödan. Planeringen 

innefattade även att omplacera patienter till korridor eller enkelsal vid behov (ibid.).  

 

Sömnmeny 

Clark och Mills (2017) har i en studie utvärderat effekten av en sömnmeny (eng. 

sleep menu). Syftet med sömnmenyn var att patienternas önskemål skulle vägleda 

sjuksköterskan till att anpassa rutinerna vid sänggående. Sömnmenyn inkluderade 

flertalet alternativ såsom hjälp med hygien, kvällsfika samt anpassning av miljön 

genom mörkläggning, justering av rumstemperaturen och ljudreducering. Andra 

alternativ rörde patienternas önskemål om massage, aromaterapi, extra filt eller 

kudde samt tillgång till musik eller läsning. Dessutom kunde patienten erbjudas 

öronproppar, ögonmask eller att få hjälp med att inta en bekväm ställning i sängen. 

De mest önskade åtgärderna var ljusreducering, stängd dörr, fördragna persienner, 

extra filt och att få en kopp te. Patienter som fyllde i en sömnmeny upplevde sömnen 

som mer tillfredsställd jämfört med patienter som inte fyllde i en sömnmeny. Dock 

kvarstod fortfarande sömnbesvär, smärta eller oro hos patienterna som erbjöds 

sömnmeny (ibid.). 

 

Sömnrond 

Thomas et al. (2012) beskrev hur införande av en sömnrond (eng. sleep rounds) vid 

sänggående kan verka sömnfrämjande. Ronden innebar att sjuksköterskor använde 

en checklista när de gick runt till patienterna på avdelningen vid läggdags. 

Checklistan bestod av frågor som svarade på om patienten behövde använda 

toaletten, äta eller dricka något, hur temperaturen i rummet upplevdes, 

smärtintensitet eller om patienten behövde något extra som till exempel en filt. 

Vidare innehöll checklistan punkter där sjuksköterskan erbjöd sig att släcka lyset, 

stänga av TV:n eller dra för gardinerna. Införande av denna rond bidrog till förkortad 

insomningstid hos patienterna men gjorde ingen skillnad för antalet uppvaknanden 

eller timmar av sömn under natten (ibid.). 

 

Stimulikontroll  

Stimulikontroll beskrevs av de Niet et al. (2010) som en metod för att förbättra 

sömnen hos patienter. Metoden innebar att gå upp samma tid varje morgon, undvika 



  

12 
 

dagliga tupplurar samt att vid läggdags endast gå till sängs vid upplevd trötthet, 

undvika aktivitet i sovrummet och lämna sovrummet vid vakenhet över 15 minuter. 

Ingen skillnad påvisades mellan patienter som utövade stimulikontroll och de som 

inte gjorde det vilket inte ger indikation för att denna metod förbättrade sömnen 

(ibid.).  

 

Sömnfrämjande arbetssätt 

Laguna-Parras, Jerez-Rojas, García-Fernández, Carrasco-Rodríguez och Nogales-

Vargas-Machuca (2013) beskrev hur ett förändrat arbetssätt med tillämpning av 

omvårdnadsåtgärder i enlighet med NIC (Nursing Intervention Classification) 1850 

kunde vara främjande för patienters sömn- och vakenhetsmönstret. Åtgärderna 

innebar information och stöd till patienten, observation, bedömning, dokumentation 

samt miljöanpassning (ibid.). 

 

Laguna-Parras et al. (2013) beskrev att åtgärderna rör information till patienterna 

angående sömnmönster, vikten av sömn och faktorer som stör eller främjar sömnen. 

Sjuksköterskorna stöttade patienterna i att upprätta en rutin vid sänggående, att öka 

antalet timmar av sömn eller ta en tupplur om sömnbehovet inte uppfyllts. Vidare 

erbjöd sjuksköterskorna aktiviteter som kunde främja vakenhet och förebygga 

övertrötthet. Sjuksköterskorna bedömde patientens sömn- och vakenhetsmönster 

genom observation och dokumentation av sömnmönstret, antal timmar av sömn, 

aktivitet samt fysiska eller fysiologiska omständigheter som kunde störa sömnen. 

Hänsyn till patientens normala sömnmönster beaktades vid planering av vården. 

Vidare identifierade sjuksköterskan patientens läkemedel, dess effekt på 

sömnmönstret samt anpassade tidpunkterna för läkemedelsadministrering i syfte att 

främja patientens sömn- och vakenhetsmönster. Miljömässiga faktorer som 

belysning, ljudnivå och rumstemperatur anpassades i syfte att främja sömnen. 

Vårdrelaterade aktiviteter under natten planerades på tidpunkter som bidrog till att 

minimera antalet uppvaknanden under natten (ibid.).  

 

Enligt Laguna-Parras et al. (2013) bidrog införandet av åtgärderna till förbättring av 

sömnen hos patienterna oavsett intag av psykofarmaka, vårdtid eller medicinsk 
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problematik. Patienterna upplevde också en förbättrad sömn vid utskrivning i 

jämförelse med upplevelsen av sömnen vid inskrivning (ibid). 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Framträdande områden utifrån resultatet var miljöanpassning, avslappning och 

sömnfrämjande rutiner. Dessa tre huvudkategorier syftade till att främja sömn och 

förebygga sömnbesvär. Anpassning av miljön innebar reducering av sömnstörande 

faktorer såsom till exempel ljud och ljud. Omvårdnadsåtgärder som möjliggjorde 

för avslappning kunde underlätta insomning och höja sömnkvaliteten. Patienters 

individuella behov gällande sömn belystes med hjälp av rutiner vilket kunde bidra 

till förbättrad upplevelse av sömnen. 

 

Resultatdiskussion 

Flertalet faktorer i sjukhusmiljön kan ge upphov till sömnbesvär för patienter (Costa 

& Ceolim, 2013; Das et al., 2015; Dobing et al., 2016; Fillary et al., 2015; Lei et al., 

2009). Resultatet visade att omvårdnadsåtgärder för att anpassa vårdmiljön var 

framträdande samt att de kunde tillämpas genom ett flertal metoder (Babaii et al., 

2015; Dave et al., 2015; Gardner et al., 2009; Jones och Dawson, 2012; Richardson 

et al., 2009; Salzmann-Erikson et al., 2016). Åtgärderna syftade främst till att 

reducera ljud och ljus för att således främja sömnen (Babaii et al., 2015; Dave et al., 

2015; Gardner et al., 2009; Jones och Dawson, 2012; Richardson et al., 2009; 

Salzmann-Erikson et al., 2016). Detta överensstämde med Costa och Ceolim (2013) 

som menade att ljud är den mest framträdande faktorn i miljön som kan störa 

sömnen. 

 

Henderson (1982) menade att individer kan behöva olika strategier för att 

tillfredsställa sömnbehovet. Detta kan tänkas tillämpas av sjuksköterskan genom att 

exempelvis erbjuda filt till den som fryser, smärtlindring vid smärta, öronproppar 

eller ögonmask till den som önskar eller att sätta upp skärmar av mellan patienter 

som sover i flerbäddssal (Salzmann-Erikson et al., 2016). Åtgärderna skulle kunna 

kopplas till Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där miljöanpassning kan 

tolkas vara en del i arbetet till att skapa förutsättningar för att förebygga ohälsa. 
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Känslor av oro och rädsla beskrevs av Asp och Ekstedt (2014) samt Costa och 

Ceolim (2013) som orsaker till sömnbesvär i sjukhusmiljö. Vidare menade Costa 

och Ceolim (2013) att ytterligare emotionella aspekter såsom ångest kunde påverka 

sömnen. Resultatet berörde omvårdnadsåtgärder som syftade till avslappning för att 

främja sömnen (de Niet et al., 2010; Patricolo et al., 2017; Salzmann-Erikson et al., 

2016; Su et al., 2013). Enligt de Niet et al. (2010) och Su et al. (2013) främjades 

avslappning genom musik och Salzmann-Erikson et al. (2016) beskrev samtal med 

patienterna som en omvårdnadsåtgärd som lindrade oro och ångest. Gemensamt för 

dessa omvårdnadsåtgärder var att de förbättrade patienternas sömn (de Niet et al., 

2010; Salzmann-Erikson et al., 2016; Su et al., 2013). Omvårdnadsåtgärderna skulle 

kunna överensstämma med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap. 5, 1 §) 

som redogör för att patienten ska känna trygghet.  

 

Rutiner avseende patienters dagliga aktivitet kunde enligt Dobing et al. (2016) samt 

Costa och Ceolim (2013) påverka sömnen. Dessutom menade Asp och Ekstedt 

(2014) att vakenhetensmönstret kan påverka insomningen. Laguna-Parras et al. 

(2013) har genom anpassning av patienternas rutiner skapat förutsättning till 

förbättrad sömn. Vilket bland annat kunde inkludera information om sömn och kost 

samt uppmuntran till aktivitet (ibid.). Varvid denna omvårdnadsåtgärd skulle kunna 

överensstämma med Hendersons (1982) teori om att omvårdnad ska syfta till att 

stärka och motivera patienten samt ge kunskap för att patienten ska kunna uppnå 

självständighet och hälsa. En annan metod som gick ut på att anpassa rutiner i 

sömnfrämjande syfte var stimulikontroll som beskrevs av de Niet et al. (2010), 

vilken dock inte hade någon påvisbar effekt. 

 

Rutiner på sjukhus kunde medföra påverkan på patienters sömn (Costa & Ceolim, 

2013; Dobing et al., 2016) vilket enligt Salzmann-Erikson et al. (2016) kunde 

förebyggas genom planering av nattens vård. Gardner et al. (2009) har genom 

förberedelser och anpassning av vårdavdelningens rutiner påverkat ljudnivån som i 

sin tur förbättrat patienternas sömn- och vakenhetsmönster. Enligt Henderson 

(1982) bör vården individualiseras vilket kan jämföras med sömnrond av Clark och 

Mills (2017) samt sömnmeny av Thomas et al. (2012). Dessa åtgärder upplevs 

möjliggöra för delaktighet eftersom patienterna fick beskriva sina önskemål 
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gällande rutiner vid sänggående (Clark & Mills, 2017; Thomas et al., 2012). Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) menar att patientens behov ska tillgodoses vilket 

kan överensstämma med Laguna-Parras, et al. (2013) som gjorde en individuell 

bedömning av patientens behov och anpassade vården utifrån detta. 

 

Klinisk betydelse för samhället 
Litteraturöversikten ger kunskap om omvårdnadsåtgärder som skulle kunna 

tillämpas av sjuksköterskor (Friberg, 2012). Omvårdnadsåtgärderna syftar till att 

förebygga och avhjälpa patienters sömnbesvär på olika typer av vårdavdelningar i 

sjukhusmiljö. Litteraturöversikten bidrar till att belysa ett viktigt problemområde 

och vilka åtgärder som skulle kunna tillämpas för att reducera problemet. Resultatet 

beskriver åtgärder som kan tänkas vara kostnadseffektiva och realistiskt tillämpbara 

samt fördelaktig för patienten och dennes återhämtning vid sjukdom. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt hade som syfte att beskriva omvårdnadsåtgärder vid 

sömnbesvär varvid denna design anses vara den mest lämpliga att använda utifrån 

syftet och att detta kan tänkas styrka validiteten. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) är validitet att mäta det som ämnas mätas. Sökorden valdes utifrån syftet och 

upplevs vara rimliga, eftersom flertalet provsökningar gjordes där synonymer till 

använda sökord testades men inte gav ett annorlunda sökresultat. Databaserna 

Cinahl och PubMed valdes i första hand för att dessa har fokus på omvårdnad (Polit 

& Beck, 2012). Vidare valdes att söka i databaserna Web of Science och PsycINFO 

med tanke på att det även här går att finna artiklar med omvårdnadsfokus. En av 

litteraturöversiktens svagheter har varit att det fanns ett begränsat antal artiklar som 

passade till syfte och inklusionskriterier.  Möjligtvis hade ett annorlunda utformat 

syfte kunnat resultera i ett större antal artiklar vid sökningarna. Eventuellt kan också 

valet av kontext och åldersspann ha begränsat antalet träffar. Val av analysmetod 

möjliggjorde att litteraturöversiktens validitet stärktes eftersom Friberg (2012) 

beskriver att genom att läsa artiklarna flera gånger och sammanfatta dessa minskar 

risken för att väsentliga delar uteblir.  
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En av litteraturöversiktens styrkor uppfattas var att samtliga inklusion- och 

exklusionskriterier uppfylldes. Vidare var inkluderade artiklar av medel till hög 

kvalitet vilket kan tolkas stärka trovärdigheten och reliabiliteten. Enligt Polit och 

Beck (2012) kan en svaghet som påverkar reliabilitet vara att en studies deltagarantal 

är litet. Några av de inkluderade artiklarnas deltagarantal var relativt få vilket kan 

ses som en svaghet. Inkluderade studier har genomförts på olika vårdavdelningar 

med inriktning på bland annat kardiologi, psykiatri och intensivvård. Dessutom var 

studierna genomförda på olika världsdelar; Europa, Asien, Oceanien och 

Nordamerika. Att omvårdnadsåtgärderna tillämpats på varierande patientgrupper, 

vårdavdelningar och länder kan tänkas öka trovärdigheten samt möjligheten till 

generalisering. Enligt Forsberg och Wengström (2016) stärks reliabiliteten då ett 

resultat kan generaliseras. Vidare upplevs en styrka vara att de funna 

omvårdnadsåtgärderna är realistiska i förhållande till problematisering som 

återfinns i bakgrunden. 

 

Etikdiskussion 

Av de totalt 15 inkluderade artiklarna uppfyller 14 de beskrivna kriterierna vad 

gäller etiska överväganden. Artikeln av Richardson et al. (2009) behandlar inte 

etiska principer. Vilket inte heller behövs enligt Vetenskapsrådet (2017) på grund 

av forskningen inte berör individer eller personuppgifter utan studerar ljudnivån på 

vårdavdelningar.  

 

I en rapport från SBU (2010) beskrivs sömnbesvär bland befolkningen som kostsamt 

för samhället. Personer med sömnbesvär kan behöva vård, bli mindre effektiva på 

arbetet eller komma att sjukskrivas vilket skulle kunna medföra arbetsrelaterade 

förluster som kan utgöra grunden för samhällskostnader relaterade till sömnbesvär 

(ibid.). Patienter är en grupp som har ett större behov av sömn då sjukdomstillståndet 

kan kräva mer återhämtning (Lei et al., 2009). Denna grupp löper också högre risk 

att utveckla sömnbesvär enligt Dobing et al. (2016). Med hänvisning till detta skulle 

vårdpersonal kunna anpassa miljön genom att exempelvis undvika onödig 

belysning, tala dämpat och se över patientens sovmiljö under sjukhusvistelse 

(Salzmann-Erikson et. al, 2016). Öronproppar och ögonmask kan erbjudas i syfte 

att reducera störningsmoment i miljön (Babaii et al., 2015; Dave et al., 2015; Jones 
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& Dawson, 2012; Salzmann-Erikson et. al., 2016). Vidare kan planering och rutiner 

tillgodose patientens önskemål kring sänggående (Clark & Mills, 2017; Laguna-

Parras, et al., 2013; Salzmann-Erikson et. al., 2016; Thomas et al., 2012). Sömnen 

kan också förbättras genom avslappning som till exempel kan främjas av musik (de 

Niet et al., 2010; Su et al., 2013) och aromaterapi (Hajibagheri et al., 2007; Karadag 

et al., 2017). Dessa omvårdnadsåtgärder skulle kunna tolkas vara enkla och billiga 

att genomföra samt fria från biverkningar. Det skulle kunna tänkas att 

omvårdnadsåtgärder som tillämpas i sömnfrämjande syfte eventuellt skulle kunna 

bidra till positiv påverkan på individens återhämtning och välbefinnande samt 

reducera risken för komplikationer vilket skulle kunna leda till minskad vårdtid. 

Minskad vårdtid skulle kunna innebära kortare sjukskrivningar och en snabbare 

återgång till arbetslivet vilket torde gynna samhället i stort. Omvårdnadsåtgärder 

skulle således kunna medföra vinster både för individen, patienter som grupp och 

för samhället.   

 

Slutsats 
Sömn är betydelsefullt för psykiskt och fysiskt välmående, speciellt för patienter till 

följd av ohälsa.  Resultatet visar att ett flertal omvårdnadsåtgärder kan tillämpas för 

att främja sömnen hos patienter i sjukhusmiljö. Framträdande för 

omvårdnadsåtgärderna är att de syftar till att belysa patientens önskemål, anpassa 

miljö och rutiner utefter dessa samt att möjliggöra för avslappning. Vilket kan tyda 

på att sjuksköterskan har en viktig roll i att förbättra patienters sömn genom 

omvårdnad. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom området för omvårdnadsåtgärder vid sömnbesvär är önskvärt 

med anledning av att sömnbesvär upplevs vara ett påtagligt problemområde hos 

patienter i sjukhusmiljö. Det vore av vikt att ytterligare undersöka i vilken 

utsträckning patienter på olika typer av vårdavdelningar i sjukhusmiljö påverkas av 

sömnbesvär. Vidare vore det intressant och väsentligt att undersöka i vilken 

utsträckning omvårdnadsåtgärder tillämpas av sjuksköterskor i dagsläget.   
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Bilaga 2. 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Design 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Babaii, A.,  
Adib-Hajbaghery, M., &  
Hajibagheri, A. 
 
2015 
 
Iran 

Effect of Using Eye Mask 
on Sleep Quality in 
Cardiac Patients: A 
Randomized Controlled 
Trial 

Att undersöka effekten av 
ögonmasker på 
sömnkvaliteten hos 
patienter på 
kardiologavdelning.  
 

Kvantitativ 
Randomiserad 
kontrollstudie 
 
Patienternas 
sömnkvalitet bedömdes 
med en enkät före och 
efter intervention. 

n= 60  
patienter (25 män och 35 
kvinnor)  
 

Användande av 
ögonmasker kunde 
förbättra sömnkvaliteten. 

Hög, 93 % 
 

Clark, A., &  
Mills, M. 
 
2017 
 
USA 

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

Att fastställa om en 
sömnmeny kan minska 
sömnbrist och öka 
tillfredsställd sömn hos 
patienter på sjukhus. 
 

Kvantitativ 
Studie med 
kontrollgrupp 
 
Utvärdering av 
patienternas sömn med 
hjälp av två enkäter. 

n= 62  
patienter (27 män och 35 
kvinnor) 

Studien visade att det var 
skillnad mellan 
grupperna avseende 
tillfredsställd sömn. 
Ingen skillnad gällande 
ljudnivå.  

Hög, 82 % 
 

Dave, K.,  
Qureshi, A., & 
Gopichandran, L. 
 
2015 
 
Indien 
 

Effects of Earplugs and 
Eye Masks on Perceived 
Quality of Sleep during 
Night among Patients in 
Intensive Care Units 
 

Att bedöma effekten av 
öronproppar och 
ögonmasker på 
sömnkvaliteten hos 
patienter på 
intensivvårdsavdelning. 

Kvantitativ 
Cross-over randomiserad 
kontrollstudie 
 
Effekten av öronproppar 
och ögonmasker 
utvärderades med en 
skala och en enkät. 

n=50 
patienter (42 män och 8 
kvinnor) 
 

Öronproppar och 
ögonmasker förbättrade 
patienternas 
sömnkvalitet. 
 

Hög, 82 % 
 

de Niet, G.,  
Timens, B., & 
Hutschemaekers, G. 
 
2010 
 
Nederländerna 
 

Can mental healthcare 
nurses improve sleep 
quality for inpatients? 
 
 

Att få en indikation på 
om sjuksköterskor kan 
använda 
evidensbaserade 
omvårdnadsåtgärder vid 
sömnproblem. 
 
 

Kvantitativ 
Kvasiexprimentell pre-
post studie med 
jämförelsegrupp 
 
Sömnkvaliteten 
bedömdes med hjälp av 
en enkät. 

n= 54  
 

Sjuksköterskor kunde 
förbättra patienters 
upplevda sömnkvalitet 
genom användning av 
MAR. Ingen indikation 
hittades för SC. 
 

Hög, 93 % 
 

  



  

 
 

Bilaga 2 forts. 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Design 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Garnder, G.,  
Collins, C.,  
Osborne, S.,  
Henderson, A., & 
Eastwood, M.  
 
2009 
 
Australien 

 

Creating a therapeutic 
environment: A non-
randomised controlled 
trial of a quiet time 
intervention for patients 
in acute care 

Att studera hur införande 
av en lugn stund 
påverkar patientens 
sömn och tillfrisknande i 
en akutsjukvårdsmiljö 
samt hur detta påverkar 
patienten, dennes 
anhöriga och 
personalen.   

 

Kvantitativ  
Multi-centrerad icke- 
randomiserad 
parallellundersökning  
 
Ljudnivån mättes på 
avdelningen före och 
efter införande av lugn 
stund. Patienternas 
sömnstatus bedömdes 
enligt en skala. 
Patienterna skattade sin 
sömn enligt en skala 
samt besvarade enkäter. 
Personal och besökare 
besvarade en enkät. 

n=407 
patienter (293), besökare 
(34), sjuksköterskor (53) 
och övrig vårdpersonal 
(27)  

 

Lugn stund visades ha 
positiv effekt på 
vårdavdelningens 
ljudnivå och patientens 
sömn. Patienter, personal 
och besökare var 
övervägande positiva till 
den lugna stunden. 
 

 

Hög, 93 %  

 

Hajibagheri, A.,  
Babaii, A., &  
Adib-Hajbaghery, M.  
 
2007 
 
Iran 

Effect of Rosa damascene 
aromatherapy on sleep 
quality in cardiac 
patients: A randomized 
controlled trial 

Att undersöka effekten av 
aromaterapi på 
sömnkvaliteten hos 
patienter på 
intensivvårdsavdelning 
med kardiologisk 
inriktning. 

Kvantitativ 
Randomiserad 
kontrollstudie 
 
Utvärderade effekten av 
aromaterapi med hjälp av 
en enkät.  

n=60  
patienter (25 män och 35 
kvinnor) 

 

Aromaterapi förbättrade 
sömnkvaliteten hos 
patienterna. 

Hög, 86 % 

 

Jones, C., &  
Dawson, D. 
 
2012 
 
Storbritannien 
 

Eye masks and earplugs 
improve patient´s 
perception of sleep  
 

Att undersöka patienters 
upplevelse av sömn på 
intensivvårdsavdelning, 
identifiera faktorer som 
påverkar och främjar 
sömnen samt att 
utvärdera effekten av 
ögonmasker och 
öronproppar som åtgärd. 
 

Kvantitativ 
Pre-Post studie  
 
Kvalitet och kvantiteten 
av patienternas sömn 
skattades med skalor. En 
intervju beståendes av 
fyra frågor ställdes till 
patienterna av 
sjuksköterskorna. 

n= 100  
patienter (57 män och 43 
kvinnor)  
 

Ögonmasker och 
öronproppar kunde 
främja patienternas 
upplevelse av sömn.  
 

Hög, 86 % 
 

  



  

 
 

Bilaga 2 forts. 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Design 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Karadag, E.,  
Samancioglu, S.,  
Ozden, D., &  
Bakir, E.  
 
2017 
 
Turkiet 

Effects of aromatherapy 
on sleep quality and 
anxiety of patients. 
 

Att undersöka effekten av 
aromaterapi på 
sömnkvalitet och oro hos 
patienter på 
hjärtintensivavdelning.  

Kvantitativ 
Randomiserad 
kontrollstudie 
 
Skalor användes före och 
efter införande av 
lavendelolja. 

n= 60  
patienter (40 män och 20 
kvinnor) 

Lavendeloljan ökade 
sömnkvalitet och 
reducerade oro hos 
patienter.  

Hög, 86 % 
 

Kumar, J. R., &  
Uma, M. 
 
2015 
 
Indien 
 

Effectiveness of 
Acupressure on 
improving the Quality of 
Sleep among Cancer 
Patients 
 

Att undersöka effekten av 
akupressur på 
sömnkvaliteten 
hos cancerpatienter.  
 

Kvantitativ 
Experimentell Pre-Post 
design 
 
Sömnkvaliteten före och 
efter akupressur 
utvärderades med en 
skala. 

n=60  
patienter 
 

Sömnkvaliteten visade 
sig förbättras efter 
införande av akupressur. 
 

Medel, 79 %  
 

Laguna-Parras, J. M., 
Jerez-Rojas, M. R.,  
García-Fernández, F. P., 
Carrasco-Rodríguez, M. 
D., &  
Nogales-Vargas-Machuca, 
I. 
 
2013 
 
Spanien  
 

Effectiveness of the 
“sleep enhancement” 
nursing intervention in 
hospitalized mental 
health patients.  
 

Att fastställa effekten av 
omvårdnadsåtgärder för 
att främja sömn hos 
patienter med psykisk 
sjukdom och sömnbesvär 
på psykiatrisk avdelning 
samt att identifiera den 
möjliga effekten av 
psykofarmaka i relation 
till sömnbesvären. 
 

Kvantitativ  
Kvasiexperimentell Pre-
Post studie utan 
kontrollgrupp 
 
Patienternas sömn och 
effekten av 
omvårdnadsåtgärderna 
utvärderas enligt en 
enkät och en skala. 
Psykofarmakas inverkan 
utvärderades med 
MANOVA. 

n=291  
patienter (134 män och 
157 kvinnor) 
 

Omvårdnadsåtgärderna 
var effektiva för att 
främja sömnen hos 
patienterna oavsett intag 
av psykofarmaka under 
sjukhusvistelse. 
 

Hög, 96,5% 
 

  



  

 
 

Bilaga 2 forts. 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Design 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Patricolo, G.E., 
 LaVoie, A.,  
Slavin, B.,  
Richards, N., L.,  
Jagow, D., &  
Armstrong, K. 
 
2017 
 
USA 

Beneficial Effects of 
Guided Imagery or 
Clinical Massage on the 
Status of Patients in 
Progressive Care Unit. 
 

Att fastställa om klinisk 
massage eller vägledd 
visualisering kan 
reducera smärta och oro 
i syfte att förbättra sömn.  

 

Kvantitativ 
Pre-post studie 
 
Patienternas smärta och 
oro skattades med en 
skala före och efter 
massage. 
Sjuksköterskorna 
frågade patienterna om 
vägledd visualisering 
påverkat smärta, oro och 
insomnia. 

n= 288  
patienter (243 massage 
och 45 vägledd 
visualisering) 
 

Åtgärderna kunde ha en 
positiv inverkan på 
patienternas välmående, 
speciellt vad gäller 
smärta, oro och sömn.  
 

Hög, 89,5 % 
 

Richardsson, A., 
Thompson, A.,  
Coghill, E.,  
Chambers, I., &  
Turnock, C. 
 
2009 
 
Storbritannien 

Development and 
implementation of a 
noise reduction 
intervention programme: 
a pre- and postaudit of 
three hospital wards 
 

Att utveckla och 
implementera ett 
program för att dämpa 
ljudnivån på 
sjukhusavdelningar.  
 

Kvantitativ 
Multi-metodisk studie 
 
Ljudnivån mättes på 
avdelningarna före och 
efter införande av ett 
program vars syfte var 
att reducera ljudnivån 

n=3  
vårdavdelningar (en 
kirurgisk avdelning, en 
medicinsk avdelning och 
en ortopedisk avdelning) 
 

Implementeringen av ett 
ljudreducerande program 
bidrog till att minska 
ljudnivån på 
avdelningarna. 

Medel, 75 % 
 

Salzmann-Erikson, M., 
Lagerqvist, L., &  
Pousette, S.  
 
2016 
 
Sverige 
 

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

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
strategier för att 
förbättra patienters 
sömn i sjukhusmiljö. 
 

Kvalitativ  
Deskriptiv studie  
 
Deltagande 
sjuksköterskor 
intervjuades med semi-
strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna spelades in 
och analyserades enligt 
Burnards metod 

n=8  
sjuksköterskor (en män 
och sju kvinnor) 
 

Fyra kategorier för att 
främja patienternas sömn 
framkom; förebygga och 
planera, miljöanpassning, 
läkemedelsadministrering 
samt samtal. 
 

Hög, 96 % 
 

 

  



  

 
 

Bilaga 2 forts. 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Design 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Su, C., 
Lai, H.,  
Chang, E.,  
Yiin, L.,  
Perng, S., &  
Chen, P. 
 
2013 
 
Taiwan 

A randomized controlled 
trial of the effects of 
listening to non-
commercial music on 
quality of nocturnal sleep 
and relaxation indices in 
patients in medical 
intensive care unit. 
 

Att undersöka effekten av 
musik på sömnkvaliteten 
och avslappning hos 
patienter på 
intensivvårdsavdelning. 
 

Kvantitativ 
Randomiserad 
kontrollstudie  
 
Patienternas 
sömnkvalitet mättes med 
polysomnografi. 
Vitalparametrar mättes i 
syfte att bedöma 
avslappningsnivån. 
 

n= 28  
patienter (17 män och 11 
kvinnor) 
 

Att lyssna på lugnande 
pianomusik förbättrade 
patienternas 
självskattade 
sömnkvalitet och sänkte 
hjärtfrekvensen. 
 

Hög, 96,5 % 
 

Thomas, K.P.,  
Salas, R.E.,  
Gamaldo, C.,  
Chik, Y.,  
Huffman, L.,  
Rasquinha, R., &  
Hoesch, R. E. 
 
2012 
 
USA 
 
 

Sleep rounds: A 
Multidisciplinary 
Approach to Optimize 
Sleep Quality and 
Satisfaction in 
Hospitalized Patients 
 

Att undersöka sömnen 
hos patienter på 
neurologavdelning och 
identifiera specifika 
faktorer som påverkar 
sömnen samt bedöma 
patienternas 
tillfredsställelse med 
sömnen. Att utvärdera 
effekten av 
sömnfrämjande åtgärder 
på kvaliteten och 
kvantiteten av sömn. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
observationsstudie 
 
Kvaliteten och kvantitet 
av sömn samt 
sömnstörande faktorer 
bedömdes med en 
självskattningsenkät före 
och efter införande av 
sömnfrämjande åtgärder. 
Ljudnivån mättes 
regelbundet under tiden 
för studien. 

n= 95  
patienter (63 kvinnor och 
32 män) 
 

Patienternas 
upplevda sömnkvalitet 
förbättrades under 
införande av 
sömnfrämjande åtgärder. 
 

Hög, 89,5 % 
 

 



  

 
 

Bilaga 3 

Granskningsmall för kvantitativa artiklar  

 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 
  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011) och 

Forsberg & Wengström (2016). 



  

 
 

Bilaga 4 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar. 

 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011) och 

Forsberg & Wengström (2016). 

 


