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Sammanfattning 
Befintlig forskning visade att patienter på vårdavdelningar upplevde att de fick sin sömn 

störd och att vårdpersonalen var medvetna om problemet. Däremot saknades det 

kunskaper om vilka erfarenheter och strategier sjuksköterskan använde sig av för att 

befrämja patientens sömn i sjukhusmiljö. Syftet med föreliggande studie var att utforska 

sjuksköterskans erfarenheter och strategier av att befrämja patienters sömn i sjukhusmiljö. 

Studiens metod hade en explorativ design med kvalitativ ansats. Deltagare rekryterades 

från fem olika vårdavdelningar från ett sjukhus i mellersta Sverige som valdes ut genom 

ett ändamålsenligt urval. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer och 

dataanalysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. En pilotintervju 

genomfördes innan datainsamling påbörjades. Huvudresultatet visade att planering inför 

kommande natt var viktigt. Planeringen innefattade en genomgång av omvårdnadsåtgärder 

och förebyggande information, vilket skapade en trygghet hos patienten. Sjuksköterskorna 

omplacerade även störande eller oroliga patienter till enkelrum eller korridoren. I de fall 

då patienter placerades i korridoren fanns en medvetenhet hos sjuksköterskorna att 

patienterna utsattes för stark belysning, vilket sjuksköterskorna försökte minimera. 

Omvårdnadsarbetet nattetid genomsyrades av ett hänsynstagande avseende ljus och ljud. 

Sjuksköterskorna använde sig av ficklampor eller sänglampor och kommunicerade med 

låg volym. Sjuksköterskans erfarenheter och strategier utgjordes också av diverse tekniska 

hjälpmedel. Farmakologiska hjälpmedel var också vanligt förekommande. God 

kommunikation mellan patient och sjuksköterska har också visat sig vara 

sömnbefrämjande. Slutsatsen var att sjuksköterskorna använde sig av olika erfarenheter 

och strategier för att befrämja patienternas sömn. Genom förebyggande planering, 

anpassning av vårdmiljön, administrering av läkemedel samt kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient skapas en sömnbefrämjande sjukhusmiljö för patienterna.  
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Abstract 
Existing research showed that patients in wards felt that they had their sleep disturbed and 

that the nursing staff was aware of the problem. What was lacking was the knowledge of 

the existing research on the experiences and strategies nurses use to promote patients 

sleep in hospital environment. The aim of this study was to explore nurses’ experiences 

and strategies that promote patients sleep in the hospital environment. The study's 

methodology was an exploratory design with qualitative approach. Participants were 

recruited from five different wards of a hospital in central Sweden who were selected by a 

convenience sample. Data collection was through semi-structured interviews and the data 

analysis was performed using a qualitative content analysis. A pilot interview was 

conducted before data collection began. Main results showed that planning for the nights 

was important. The planning included a review of nursing interventions and prevention 

information that created a secure patient. The nurses also relocated disruptive or anxious 

patients to single rooms or hallways. In cases where patients were placed in the hallway 

there was a recognition by the nurses that patients were exposed to strong light, which the 

nurses tried to minimize. Nursing work at night was permeated by concern regarding light 

and sound. The nurses used the flashlights or bedside lamps and communicated with low 

volume. Nurse's experiences and strategies were also of various technical aids. 

Pharmacological were also common. Good communications between patient and nurse 

have also been shown to be sleep-inducing. The conclusion was that the nurses used 

various experiences and strategies to promote patients' sleep. Preventive planning, 

adaptation of the care environment, administration of medication, and communication 

between nurse and patient creates a sleep-promoting hospital environment for patients. 
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Introduktion 
Sömnen utgör en tredjedel av en människas liv och är mycket viktig för hjärnans funktion 

eftersom den är känslig för sömnbrist (Asp & Ekstedt 2009). Under sömnen sker en 

återhämtning i kroppen genom att energi fylls på och en återuppbyggnad av utslitna delar, 

vävnad och det centrala nervsystemet sker (Halvorsen-Bastoe & Frantsen 2006). Det sker 

även en rad olika förändringar i kroppen under sömnen, exempelvis sjunker 

andningsfrekvensen och antalet muskelspänningar, även kroppstemperatur, blodtryck, 

puls och blodflödet minskar (Asp & Ekstedt 2009). Antalet stresshormoner och 

ämnesomsättningen minskar under sömnstadiet (Van Cauter, Spiegel, Tasali & Leproult 

2008), dessutom sker en aktivering av immunsystemet. Kroppen använder med andra ord 

sömnen som ett verktyg för återuppbyggnad och reparerar på så sätt utslitna delar och 

fyller på med ny energi, detta gäller såväl vävnader som det centrala nervsystemet. För att 

kunna bibehålla fysisk och psykisk hälsa behövs en god sömn (Halvorsen-Bastoe & 

Frantsen 2006). 

 

Sömncykler och dygnsrytm 
En människas sömn delas in i fem stadier, varje period av sömn brukar benämnas som en 

sömncykel. De första fyra sömnstadierna kallas non-rapid eye movement sleep (NREM-

sömn) och innebär att det inte förekommer några ögonrörelser under sömnen. Det tar 

mellan 15-25 minuter att ta sig ifrån stadium ett till fyra. Det femte stadiet, det så kallade 

rapid eye movement sleep (REM-sömnen) som också kan benämnas paradoxal sömn, 

innebär att snabba ögonrörelser förekommer och att alla kroppens muskler är totalt 

avslappnade. En normal sömncykel brukar uppgå till ca 90 minuter och man genomgår 

under en natt minst fyra–sex sömncyklar (Halvorsen-Bastoe & Frantsen 2006). Hos 

patienter på en vårdavdelning är det vanligt förekommande att deras sömn sällan täcker de 

fyra sömncykler en individ bör ha under en natt. Det är även vanligt förekommande att 

sömnen delas upp eller förkortas för patienter (Missildine, Bergstrom, Meininger, 

Richards & Foreman 2010; Dogan, Ertekin & Dogan 2005). Människan har av naturen en 

biologisk 24-timmars klocka som styr sömn och uppvaknande (Halvorsen & Frantsen 

2006). Vikten av att upprätthålla en normal dygnsrytm kan inte nog poängteras och 

hälsovinsterna av en god dygnsrytm är många, vare sig man är frisk eller sjuk (Bernhofer, 

Higgins, Daly, Burant, & Hornick 2013). 
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Faktorer som påverkar sömnen 
Att ljud är ett problem i vårdmiljön framkommer i flertalet studier. Buxton, Ellenbogen, 

Wang, Carballeira, O´Connor, Cooper, Gordhandas, McKinney och Solet (2012) påvisade 

i sin studie att störande ljud, så som elektroniska larm, påverkar hjärtats rytm och 

aktiviteten i hjärnbarken. Även kortare avbrott i sömnen visade sig ha en påverkan på 

hjärtrytmen. Enligt WHO:s internationella rekommendationer ska ljudvolymen inte 

överstiga 30 dB i en patientsal. Trots det har värden upp mot 67 dB uppmätts (Yoder, 

Staisiunas, Meltzer, Knutson & Arora 2012). Ljudnivån på tre olika vårdavdelningar – 

kirurgi, medicin och ortopedi, mättes i Thompson, Coghill, Chambers och Turnocks 

(2009) studie. Författarna kom fram till att patienter upplever att buller är en av de mest 

störande faktorerna som påverkar sömnen negativt. De påpekar att detta beror på att 

bullernivåerna är högre än, de av WHO:s rekommenderade, 30 dB. Även Humphries 

(2008); Richardson, Thompson, Coghill, Chambers och Turnock (2009) hävdar att 

störande ljud har en negativ inverkan på patienternas sömn. Humphries (2008) menar att 

det är av stor vikt att utveckla nya strategier för att befrämja sömnen hos patienter.   

 

Det finns en rad miljömässiga, patofysiologiska och emotionella faktorer som Lei, 

Oiongjing, Oiuli, Sabrina, Xiaojing och Changli (2009) bekräftar som störande avseende 

patienternas sömn. Miljömässiga faktorer kan exempelvis vara omvårdnad av andra 

patienter nattetid, ringande telefoner, bullrande luftkonditionering, 

behandlingsutrustningar som orsakar störande ljud eller sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal som kommunicerar. Patofysiologiska faktorer kan exempelvis vara obehag 

som är associerade med sjukdomar, toalettbesök eller intag av läkemedel. De emotionella 

faktorerna belyses av Gellerstedt, Medin och Karlsson-Rydell (2013); Lei et al. (2009) 

som styrker att det kan utgöra oro över sjukdomstillstånd, tristess och brist på 

egenkontroll. Även smärta kan vara en bidragande faktor till dålig sömn. I en studie utförd 

av da Costa och Ceolim (2013) har det visat sig att mer än hälften av patienterna ofrivilligt 

vaknar upp tidigare på morgonen när de vistas på sjukhusavdelning än i hemmet. Hälften 

av patienterna upplevde även att de fått sömnen avbruten och att en stor del av 

patientgruppen kunde sova mindre än de önskade. Patienterna upplevde att överdriven 

belysning, omvårdnad från vårdpersonalen, smärta och trötthet var faktorer de ansåg vara 

störande för deras sömn.  
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Effekter av sömnbrist 
Sjukdomstillstånd hos patienter kan förvärras av sömnbrist, även livskvaliteten kan 

påverkas hos patienter som lider av sömnbrist och kan även leda till en rad oönskade 

konsekvenser för en individ (Asp & Ekstedt 2009). Kortsiktiga effekter kan vara 

sömnighet, sänkt reaktionstid, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, 

humörsvängningar, ångest och depression (Halvorsen-Bastoe & Frantsen 2006). Det kan 

även leda till en fysiologisk påverkan, så som sänkt smärttröskel, nedsatt immunförsvar, 

försämrad sårläkning och ökad infektionskänslighet (Berntzen, Danielsen & Almås 2011). 

En längre tids sömnbrist kan medföra olika konsekvenser, Watson, Ceriana och Fanfulla 

(2012) menar att det kan leda till att metabola sjukdomar utvecklas, exempelvis diabetes. 

Sömnstörningar kan också orsakas av vissa läkemedel (Berntzen, Danielsen & Almås 

2011). Den psykiska påverkan som sker när en patient inte får sin sömn tillgodosedd kan 

också orsaka stress som har en negativ inverkan på tillfrisknande och välbefinnande 

(Minkel, Banks, Htaik, Moreta, Jones, McGlinchey, Simpson & Dinges 2012). 

 

Sjuksköterskans roll i att befrämja sömnen 
Sjuksköterskans kompetensområde innefattar att man som sjuksköterska ska skapa 

förutsättningar för att tillgodose patienters behov av vila (Asp & Ekstedt 2009). Som 

sjuksköterska ska man ta hänsyn till patienternas normala sömnvanor i så stor utsträckning 

som möjligt (Eikeland, Haugland & Stubberud 2011) och lyssna på patientens upplevelse 

av trötthet utifrån den bedöma karaktären av trötthet och vad som orsakar den (Asp & 

Ekstedt 2009). Vilopauser för patienten bör också dagligen inplaneras (Almås, Backelund, 

Thorsen & Dichmann-Sorknaes 2011). Patienten ska inte behöva väckas i onödan och 

därför ska omvårdnaden planeras och administreras utifrån den grundtanken. Patienterna 

ska vidare ges möjligheten till avslappning och välbefinnande när det finns goda 

förutsättningar för ro och vila (Eikeland, Haugland & Stubberud 2011). Sjuksköterskans 

profession innefattar även att förbättra patienternas sömn (Richardson et al. 2009). Även 

flexibla tider för medicinering skulle enligt Jarman, Jacobs, Walter, Witney och Zielinski 

(2002) förbättra patienternas sömn. Det är många strategier som lyfts fram i studien utförd 

av Koch, Haesler, Tiziani och Wilson (2006), vilka kan tillämpas för att förbättra 

sömnkvaliteten för äldre patienter. Många av dessa strategier torde dock kunna användas 

även på övriga patientgrupper. De flesta sjuksköterskor är enligt Lei et al. (2009) 

medvetna om patienternas dåliga sömnkvalitet och Pilkington (2013) hävdar att det ligger 

inom sjuksköterskans ansvarsområde att ombesörja att patienterna i största möjliga mån 
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inte blir störda av ljud och ljus. Vårdpersonalen kan enligt Lei et al. (2009) uppmuntra 

patienterna till att lyssna på musik, läsa böcker eller tidningar, dricka varm mjölk och vara 

aktiva under dagen för att på så sätt förbättra sömnkvaliteten. Oro hos patienten kan 

lindras genom att sjuksköterskan utvecklar en stark relation till patienten, informerar om 

behandling och förbereder dem på vilka omvårdnadsåtgärder som är inplanerade 

nästkommande dag. Sjuksköterskor måste identifiera behovet av sömn och sedan 

utvärdera de strategier som har använts för att förbättra sömnen hos patienterna menar 

Humphries (2008). 

 

Virginia Henderson 
Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson utvecklade en teori kring grundläggande 

behov år 1955 (Tomey & Alligood 2014). Teorin innefattar begreppen människosyn, 

hälsa, miljö och omvårdnad. Utgångspunkten avseende teorin baserades på fjorton olika 

behovsområden, vilka ska uppfyllas oavsett individens medicinska tillstånd. 

Behovsområdena främjar hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. De fjorton punkterna 

rangordnas enligt den ordning som Henderson anser vara livsnödvändigast högst upp och 

sedan det ”minst viktiga” i fallande ordning. Det grundläggande behovet vila och sömn 

placeras som punkt nummer fem i rangordning. Sjuksköterskor har det yttersta ansvaret 

för att tillgodose patienternas behov och därmed främja sömnen. Henderson betonar att 

alla individer har samma grundläggande behov och att varje individ ska tillgodoses dessa, 

vilket därmed bildar ett livsmönster. Istället för att fokusera på miljön prioriterar 

Henderson att sätta individen i centrum. Sjuksköterskan ska i omvårdnaden stötta 

individen till att vara så självständig som möjligt och omvårdnaden ska tillgodose de 

grundläggande behoven så att de överensstämmer med individens livsmönster (Halvorsen-

Bastoe & Frantsen 2006; Henderson 1982).  

 

Problemformulering 
Sömn är ett av våra mest grundläggande behov och sjuksköterskan har en viktig roll i att 

förbättra patientens sömn då sömnbrist är skadligt för patienternas hälsa och allmänna 

välbefinnande. Sjuksköterskan bör ha ett holistiskt synsätt och därmed se till patienternas 

samtliga behov, vilket sömn innefattas av. Befintlig forskning visar genomgående att 

inneliggande patienter på vårdavdelningar upplever att de får sin sömn störd och att 

vårdpersonalen dessutom är medvetna om problemet. Vad som däremot saknas inom den 
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idag befintliga forskningen är kunskapen om vilka erfarenheter och strategier 

sjuksköterskan använder sig av för att befrämja patientens sömn i sjukhusmiljö. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att utforska sjuksköterskans erfarenheter och strategier av att 

befrämja patienters sömn i sjukhusmiljö. 

 

Metod 
Design 
Explorativ empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 
I föreliggande studie har en ändamålsenlig urvalsmetod använts, vilket innebar att de 

deltagare som ansågs passa intervjustudiens syfte bäst, valdes ut. Inklusionskriterierna för 

studien var: tjänstgöring nattetid eller treskift, det vill säga dag-, kväll- och nattetid, vid 

kirurg-, ortoped-, medicin-, stroke- eller intensivvårdsavdelning och minst två års 

erfarenhet inom professionen som sjuksköterska. Benner (1982) menar att man efter två år 

anses vara mer kompetent jämfört med en nyutexaminerad sjuksköterska. 

Exklusionskriterierna för studien var: icke legitimerad sjuksköterska, icke nattpersonal, 

icke tjänstgörande treskift samt sjuksköterskor med mindre än 2 års erfarenhet (Polit & 

Beck 2012). Undersökningsgruppen för studien var totalt åtta stycken legitimerade 

sjuksköterskor, varav en man och sju kvinnor. Deltagarnas ålder varierade mellan 29-60 

år. Intervjudeltagarna representerades av två sjuksköterskor från kirurg-, ortoped- och 

medicinavdelning. Strokeavdelning och intensivvårdsavdelning representerades av en 

sjuksköterska från vardera vårdavdelning.  

 

Datainsamlingsmetod 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes (Polit & Beck 2012), i enlighet med 

deltagarnas önskemål, i samtliga fall utom ett, på respektive deltagares arbetsplats. I det 

fallet förlades intervjun i enlighet med deltagarens önskemål, till ett avskilt rum på ett 

bibliotek. Intervjuerna genomfördes med endast en författare och en deltagare närvarande. 

Sex av åtta intervjuer utfördes av en av författarna. Intervjuguiden innehöll fem frågor och 

frågorna fokuserade på vilka erfarenheter och strategier som man som sjuksköterska 
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använder sig av för att befrämja patienternas nattsömn. Som en naturlig följd av öppna 

frågor uppstod följdfrågor i form av ”kan du berätta mer” och ”kan du utveckla dig” (Polit 

& Beck 2012). Intervjuerna påbörjades 3 juni 2014 och avslutades 20 augusti 2014. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 15:37 minuter och 52:35 minuter. Medelvärdet 

av längden på intervjuerna var 25:57 minuter. Intervjuerna spelades in med diktafon, en 

professionell inspelningsutrustning och efter slutförd transkribering förstördes ljudfilerna.  

Avsatt tid för intervjuerna var 1 timme. 

 

Tillvägagångssätt  
Inledningsvis kontaktades verksamhetschefen för ett sjukhus i mellersta Sverige via mail 

för en kort presentation om författarnas tilltänka examensarbete och en förfrågan avseende 

tillstånd för att intervjua legitimerade sjuksköterskor enligt inklusionskriterierna för denna 

studie. Författarna kontaktade sedan verksamhetschefen telefonledes för uppföljning av 

eventuellt godkännande av tillstånd. Detta i enlighet med specifikt angiven tidpunkt i den 

inledande mailkontakten. Verksamhetschefen godkände således förfrågan varpå 

respektive vårdavdelnings enhetschef kontaktades. Enhetscheferna informerade sedan den 

del av personalen som föll in under inklusionskriterierna och vidarebefordrade ett 

informationsbrev avseende studien. Enhetscheferna mailade sedan namn och 

kontaktuppgifter på de som var intresserade att delta i studien till författarna. Detta 

tillvägagångssätt skedde på samtliga avdelningar förutom på kirurgavdelningen. Istället 

bjöds författarna in för att hålla en kort presentation om det kommande examensarbetet 

under ett möte avsett för tjänstgörande nattsjuksköterskor. Under mötet närvarade fyra 

sjuksköterskor och samtliga erbjöd sig att delta i studien. Urvalet av de två som sedan 

deltog skedde utifrån tidsaspekten då de som ej valdes ut inte hade tid på grund av 

inplanerade semestrar. Tid och plats för deltagaren från strokeavdelningen bestämdes via 

mailkontakt, övriga deltagare genom telefonkontakt.   

För att säkerställa kvaliteten, på den av författarna framtagna, intervjuguiden genomfördes 

en pilotintervju med en dagstjänstgörande sjuksköterska på en medicinavdelning. Ingen 

revidering av intervjuguiden ansågs nödvändig efter genomförd pilotintervju. 

Pilotintervjun är ej inkluderad i resultatet. 
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Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades och analyserades med sjuksköterskornas erfarenheter och 

strategier av att befrämja patienternas nattsömn som utgångspunkt. Tillvägagångssättet i 

Burnards (1991) analys är beskrivet i Tabell 1. Genom att följa de fjorton stegen i angiven 

innehållsanalys har författarna gått tillväga enligt följande: 

  

1. Efter varje genomförd intervju lyssnades författarna gemensamt igenom den 

utförda intervjun, varpå en diskussion fördes kring innehållet i intervjun och 

reflektioner noterades var för sig. Därefter transkriberades intervjun ordagrant 

enligt vedertagen teknik. 

2. De transkriberade intervjuerna lästes vidare igenom upprepade gånger för att på så 

sätt säkerställa att inget förbisetts. Författarna diskuterade sedan gemensamt 

igenom vad som framkommit i det transkriberade materialet. 

3. Vidare lyftes meningsbärande enheter som berörde syftet ut och kodades, i 

samband med detta lästes transkriptionerna åter igenom. Varje meningsenhet 

kopplades ihop med en färgmarkering tillhörandes respektive deltagare. 

4. Efter avslutad kodning placerades koderna ämnesvis och grupperades därefter i 

kategorier.  

5. Ytterligare en genomgång av framtagna kategorier resulterade i att antalet 

kategorier minskades till fyra huvudkategorier. Inledningsvis fanns fler kategorier 

som dock hade liknande innebörd, varför dessa kunde justeras in under samma 

kategori. 

6. Enligt Burnard (1991) ska en kollega eller oberoende granska innehållet. 

Författarna uppfyllde denna punkt genom att be handledaren till studien granska 

det analyserade materialet. 

7. Den transkriberade texten jämfördes därefter med de framtagna kategorierna för 

att säkerställa alla aspekter av intervjuerna täckts. Revideringar utfördes genom att 

omplacera vissa kodade meningsenheter. 

8. Transkriptionerna lästes åter igenom och texten kodades med utgångspunkt, i de 

av författarna, identifierade koderna. 

9. Den text som tillhörde en kod grupperades och samlades därefter i ett dokument 

märkt för den specifika koden. 

10. De färdigkodade delarna sorterades därefter in under passande kategori. 
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11. Enligt Burnard (1991) ska de utvalda informanterna tillfrågas för att säkerställa 

hur väl koderna stämmer överens med innehållet från intervjuerna. Detta steg 

utfördes ej då det inte ansågs vara praktiskt genomförbart och ej heller nödvändigt 

för studiens genomförande. 

12. Varje kategori och kod härleddes sedan till respektive intervju med hjälp av 

färgmarkeringar. 

13. Redovisning av resultatet påbörjades genom att i löpande text redovisa varje 

framtagen kategori med exemplifierande citat. 

14. Jämförelser och skillnader kopplades mellan resultat, reflektioner och litteratur i 

resultatdiskussionen. 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys. 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Vi går alltid runt på kvällen 
och erbjuder sömnmedicin 
för att kunna sova. 

Erbjuder 
sömnmedel. 

Sömnmedel. Läkemedel som en 
sömnbefrämjande 
omvårdnadsstrategi. 

Han kunde inte sova på 
nätterna och han pratade 
också om att det var 
någonting. På dagarna gick 
det hur bra som helst och då 
var han där inne på rummet. 
På nätterna gick det inte, vi 
tog ut honom i korridoren 
och då sov han som en liten 
gud. 

En patient med 
sömnsvårigheter 
sover ibland bättre i 
korridoren än på 
salen. 

Omplacering av 
patient med 
sömnsvårigheter. 

Anpassning av vårdmiljön 
som en sömnbefrämjande 
omvårdnadsstrategi. 

Man kan berätta vad vi ska 
göra under natten och då vet 
de att jag kommer in klockan 
tolv med antibiotika eller att 
jag kommer in vid två och 
fyra. Då är de medvetna om 
det. Det skapar också en 
trygghet att om någon öppnar 
dörren så kanske man vaknar 
till lite lätt, men man vet att 
just det. Det var bara en 
check liksom.  

Genom att 
informera patienten 
om kommande 
omvårdnadsåtgärder 
under natten skapas 
en trygghet. 

Kommunikation. Kommunikation som en 
sömnbefrämjande 
omvårdnadsstrategi. 
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Forskningsetiska överväganden  
Tillstånd ifrån Forskningsetiska Rådet för att utföra studien var ej nödvändigt då studien 

ej berörde känsliga personuppgifter, varför något sådant ej heller ansöktes om. Innan 

studien påbörjades inhämtades dock ett godkännande från sjukhusets verksamhetschef. 

Studiens genomförande följde huvudsakligen Världsläkarförbundets 

Helsingforsdeklaration (2013). Resultatet av studien presenteras utan att innehållet 

förvrängs eller omformuleras i syfte att vara mer överensstämmande med författarnas 

personliga uppfattningar. Tillfrågade sjuksköterskor informerades om syftet med studien, 

samt att deltagandet var helt frivilligt och att deras medverkan kunde avbrytas 

förbehållslöst utan att behöva ange något skäl. Sykepleiernes Samabeide i Norden (2003) 

och Helgesson (2006) rekommenderar att skriftligt samtycke till deltagande erhålls, 

deltagande sjuksköterskor lämnade således skriftligt samtycke. Sjuksköterskorna 

informerades om att alla uppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebar att inget resultat från studien skulle kunna kopplas samman med en enskild 

individ (Polit & Beck 2012). Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) ska denna 

lagstiftning ”skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning”. Vidare informerades deltagarna om att intervjuerna skulle komma att spelas in 

och att ljudfilerna skulle lagras på ett inlåst USB-minne. De informerades också om att 

ljudfilerna förstördes efter avslutad transkribering. För att undvika att en ojämn 

maktbalans uppstod i intervjusituationen utfördes intervjuerna med endast en av 

författarna och sjuksköterskan som intervjuades. Författarna anser att studien etiskt kan 

motiveras utifrån vikten av att tydligt åskådliggöra den betydelse sömnen har för 

tillfrisknandet (Henricsson & Billhult 2012).  

 

Resultat 
Resultatet av studien kommer nedan att presenteras i löpande text med de tillhörande 

kategorierna förebyggande planering som en sömnbefrämjande omvårdnadsstrategi, 

anpassning av vårdmiljön som en sömnbefrämjande omvårdnadsstrategi, läkemedel som 

en sömnbefrämjande omvårdnadsstrategi samt kommunikation som en sömnbefrämjande 

omvårdnadsstrategi, som författarna tagit fram i innehållsanalysen. Resultatet kommer 

även att redovisas med hjälp av citat från intervjuerna. Enligt Polit och Beck (2012) stärks 

resultatets trovärdighet genom att exemplifiera med hjälp av citat. Citaten kommer att 

redovisas kursiverat och kommer att vara knutna till respektive intervjudeltagare vilka 
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kommer att benämnas sjuksköterska 1-8, till exempel ”Sjuksköterska 1”. Citaten har 

omformulerats från talspråk till skriftspråk för att på så sätt underlätta för läsaren. Dock ej 

på ett sådant sätt så att innehållet av citatet förändrats. Deltagarna i studien är citerade 

exemplifierande minst en gång. 

 

Förebyggande planering som en sömnbefrämjande omvårdnadsstrategi 
I denna kategori redovisas resultatet av hur en förebyggande planering av 

omvårdnadsarbetet kan befrämja patienternas sömn.  

Inför varje nattpass skedde rapportering och en genomgång av samtliga inneliggande 

patienter och sjuksköterskorna lade upp en planering inför nattens kommande 

omvårdnadsåtgärder. Planeringen skedde med utgångspunkt avseende vårdtyngden hos 

respektive patient. En genomgång av vilka omvårdnadsåtgärder som var nödvändiga 

under natten skedde. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns kontroller av vitalparametrar 

som var ordinerade av ansvarig läkare baserade på patientens tillstånd exempelvis vid 

inläggningstillfället. De upplevde att dessa ordinerade kontroller inte omvärderades i takt 

med att patientens tillstånd förbättrades. En strategi som sjuksköterskorna då använde sig 

av var att kontakta tjänstgörande läkare i syfte att konferera avseende ett minskat intervall 

avseende aktuella kontroller av vitalparametrar. Sjuksköterskorna informerade vidare 

patienterna om upplägget avseende planerade omvårdnadsåtgärder under natten. Genom 

att informera patienten i förväg upplevde sjuksköterskorna att patienterna i många fall 

endast vaknade till lite lätt för att sedan somna om igen. Sjuksköterskornas erfarenhet var 

att informationen om kommande omvårdnadsåtgärder skapade en trygghet.  

 

”Kanske man får gå igenom och se om det har satts onödiga kontroller på patienten 

under natten. Man kan ringa till jouren och stämma av om det verkligen är nödvändigt att 

vi går in och tar ett blodtryck tre gånger under natten, eller kan den patienten få vila. 

Man försöker se om patienten i nuläget kanske har förändrats sedan det beslutet togs 

under dagen. När vi kommer på kvällen får man göra en ny bedömning i sådana fall, och 

på så sätt kan man främja patienternas sömn genom att ta bort omvårdnadsåtgärder som 

behöver göras” (Sjuksköterska 8) 

 

För patienter som behövde ett flertal omvårdnadsåtgärder nattetid lades en planering upp 

så att man samordnade åtgärderna för att störa patientens sömn minimalt. I dessa fall 

menade sjuksköterskorna att det var viktigt att samordna omvårdnadsåtgärderna med sina 
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medarbetare. Sjuksköterskorna beskrev att de i största möjliga mån försökte kombinera 

omvårdnadsåtgärder, så som vändning eller kontinensrelaterade omvårdnadsåtgärder, med 

exempelvis ett ordinerat blodtryck eller provtagning nattetid för att befrämja patienternas 

behov av sömn.  

 

”Sedan försöker vi att gå runt samtidigt på kvällen. Det funkar inte alltid heller.. Alltså 

med undersökningarna.. Så inte först den ena går, och så kommer den andra en kvart 

senare, det fungerar inte alltid heller. Men i den bästa av världar försöker vi” 

(Sjuksköterska 3) 

 

Sjuksköterskorna tillvaratog också de tillfällen då patienterna var vakna nattetid genom att 

de i förväg informerade patienterna om att de skulle ringa på klockan om de vaknade. Om 

det fanns provtagning, vitalparametrar eller läkemedel ordinerat till en viss tidpunkt 

försökte sjuksköterskorna utföra dessa omvårdnadsåtgärder i samband med patientens 

spontana uppvaknande och den naturliga sömnen behövde då ej brytas. 

  

”Alltså vi försöker, är patienten vaken brukar vi tänka att man kanske kan ta det där 

provet en halvtimme tidigare eller ta det på salen eftersom de ändå är vakna så kan vi ta 

det en halvtimme tidigare. Försöker ju liksom och passa på så gott det går liksom.. Så det 

försöker vi ju. Så att de får så mycket sömn som möjligt” (Sjuksköterska 7) 

 

Ytterligare en strategi som sjuksköterskorna beskrev att de använde sig av för att befrämja 

sömnen var att de i förebyggande syfte också såg till att patienterna inte frös eller hade det 

för varmt då det påverkade sömnen negativt. Patienterna erbjöds då extra filtar vid behov 

samt varma strumpor. I de fall patienterna upplevde att det var för varmt vädrades salarna. 

 

Anpassning av vårdmiljön som en sömnbefrämjande omvårdnadsstrategi 
I denna kategori redovisas resultatet av modifiering av vårdmiljön som en 

sömnbefrämjande omvårdnadsstrategi.  

I största möjliga mån försökte sjuksköterskorna placera oroliga patienter i enkelrum. Detta 

var inte alltid genomförbart då enkelrummen ofta tilldelas de svårast sjuka patienterna. 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att de då istället fick omplacera, framförallt patienter 

med demenssjukdomar, som uppfattades störande av sina medpatienter till korridoren. 

Strategin att omplacera patienter till exempelvis korridorerna visade sig ge mycket god 
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effekt för nattsömnen hos dessa patienter. En patient som varit mycket orolig under natten 

och som sedan placerades i korridoren sov ofta bättre där. Sjuksköterskornas erfarenhet 

var att patienterna blev lugnare när de hade lite liv och rörelse omkring sig.  

 

”Han kunde inte sova på nätterna och han pratade också om att det var någonting.. På 

dagarna gick det hur bra som helst och då var han inne på rummet, men på nätterna gick 

det inte. Vi tog ut honom i korridoren och då sov han som en liten gud” (Sjuksköterska 2) 

 

”Sedan somnade hon och sov några timmar på natten, vi drog ut hennes säng i korridoren 

tror jag att vi gjorde. Det kan vara bra att lägga förvirrade patienter ibland i korridoren 

för där är det ljud och rörelse omkring dem, vilket ibland kan vara bra” 

(Sjuksköterska 4) 

 

Ytterligare en strategi som sjuksköterskorna använde sig av var att de inför kommande 

nattpass utvärderade hur tidigare nätter hade sett ut. Om en patient hade varit orolig 

föregående natt försökte man förebygga att detta inte upprepades genom att omplacera 

patienten till ett enkelrum eller till korridoren. Sjuksköterskorna upplevde också att 

skärmar kunde vara hjälpande för att befrämja sömnen hos patienterna. De beskrev att 

skärmarna hjälpte patienterna att komma till ro, då dessa gav dem en lugnande effekt 

genom att patienterna på så sätt fick ett ”eget” utrymme. Dock berättade sjuksköterskorna 

att det fanns väldigt få skärmar att tillgå då de flesta var trasiga och inte hade ersatts med 

några nya. 

 

Vistelse på vårdavdelning innebär att omvårdnadsåtgärder också måste utföras nattetid, 

vilket stör patienternas sömn. Både patienten som är mottagare av omvårdnadsåtgärderna 

och dess medpatienter blir störda. Sjuksköterskornas erfarenheter och strategier hade 

utgångspunkten att minimera omfattningen av de störande momenten genom att 

exempelvis befrämja en mörk miljö på salarna genom att släcka taklamporna och undvika 

att tända upp på salarna. Sjuksköterskorna använde sig då av ficklampor och patientens 

sänglampa för att i största möjliga mån minimera ljusskenet.  
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”Vi är ju medvetna om att sömnen är viktig och nu är det ju väldigt mycket akuta 

patienter på vår avdelning och det är ju väldigt svårt att bibehålla lugnet för det är 

mycket kontroller under nätterna också. Man får ju försöka så gott det går. Vi försöker 

vara så tysta som möjligt och gå in med ficklampa” (Sjuksköterska 8) 

 

I de fall då patienter placerades i korridoren fanns en medvetenhet hos sjuksköterskorna 

att patienterna utsattes för en stark belysning, därmed försökte de minimera ljusskenet 

genom att dämpa belysningen i form av att dra ut lamporna eller täcka över dem med 

handdukar. Även skärmar användes för att dämpa störande ljussken. En sjuksköterska 

beskrev att denne brukade använda sig av lakan och med hjälp av dem och sängens 

konstruktion tillverkades en ”koja” som stängde ut störande ljus. En annan sjuksköterska 

beskrev att denne använde sig av lakan för att täcka för fönstret i dörren in till salen i syfte 

att stänga ute störande ljussken. Dessa strategier befrämjade därmed patienternas sömn.  

 

”Vi försöker ju då dra ut patienterna i korridoren men det är väldigt ljust i korridoren. 

Då gör jag så att jag drar ut lamporna, går med en handduk och drar ut lamporna för att 

släcka ner lite grann i alla fall” (Sjuksköterska 7) 

 

Det rådde även en medvetenhet hos sjuksköterskorna kring att det hölls en så låg 

ljudvolym som möjligt när de gick in till patienterna nattetid. Sjuksköterskorna beskrev att 

de alltid försökte vara så tysta som möjligt när de tittade till patienterna, både avseende 

kroppsrörelser och samtalston. Sjuksköterskorna berättade också att de alltid ställde i 

ordning den utrustning de skulle använda sig av vid utförandet av omvårdnadsåtgärderna 

utanför salarna i den mån det var genomförbart. De såg även till att ställa rullatorer och 

läkemedel nära till hands för patienten för att minimera störande ljud och därmed 

minimera risken att störa medpatienter.  

 

”Ja alltså vi försöker ju vara så tysta som möjligt. Att allt ska vara neddämpat, tyst och 

inte prata högt. Ja vi pratar tyst när vi går runt, smyger runt och att man inte knäpper på 

alla lampor utan man försöker dämpa ner ljuset” (Sjuksköterska 1) 

 

”Man kan inte vara lika pratig och hålla samma höga röster på nätterna, det går inte. Så 

gäller det att tänka sig för när man är inne på salarna så att man inte stör. Det är 

jätteviktigt att tänka på det” (Sjuksköterska 5) 
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Förutom sjuksköterskans strategier utgör diverse olika hjälpmedel något som kan bidra till 

att befrämja patienternas sömn. Vanligt förekommande var öronproppar, larmmattor och 

rörelselarm. Larmmattor och rörelselarm användes till de patienter som upplevdes som 

oroliga och inte helt adekvata. Den patientgruppen tenderade att gå upp väldigt ofta 

nattetid, vilket därmed störde övriga patienter. I och med att det gick en larmsignal till 

sjuksköterskan när patienten gick upp ur sängen, fick sjuksköterskan information om att 

patienten var uppe och kunde vidta åtgärder som förhindrade att andra patienter blev 

störda. Sjuksköterskorna upplevde att öronproppar var ett lättillgängligt sömnbefrämjande 

hjälpmedel. Vårdavdelningarna tar emot patienter dygnet runt, vilket innebär att nya 

patienter tillkommer nattetid. Sjuksköterskorna berättade att ankomstsamtalen då förläggs 

i korridoren eller behandlingsrummen för att undvika att störa övriga patienter.  

 

”Det blir ju ett hinder, man kan inte göra något då det är fullt på hela avdelningen, och 

man har jättemycket att göra och alla är upptagna med sitt. Då är det ju bara så, då kan 

man erbjuda öronproppar” (Sjuksköterska 3) 

 

På varje vårdavdelning, förutom en, fanns det en tv-apparat ovanför varje säng. Det fanns 

inga generella riktlinjer för när patienterna fick titta på tv. Ljusflimmer och ljudvolymen 

från tv:n kunde störa medpatienterna. En strategi som då användes var att den patient som 

ville titta på tv nattetid fick möjligheten att göra det i matsalen där en gemensam tv fanns. 

I den mån skärmar fanns att tillgå användes även dessa för att minimera ljusflimret ifrån 

tv-apparaterna. En sjuksköterska berättade att denne erbjöd patienterna ögonbindlar om de 

blev störda av ljusflimret. Sjuksköterskorna erbjöd också patienterna hörlurar när de 

tittade på tv nattetid. Denna strategi befrämjade därmed medpatienternas sömn. 

 

Läkemedel som en sömnbefrämjande omvårdnadsstrategi 
I denna kategori redovisas resultatet avseende de farmakologiska effekterna av 

sömnmedel och smärtstillande.   

Som ett led i att vårdavdelningar drabbas av överbeläggningar upplevde sjuksköterskorna 

att det var svårt att tillgodose sömnen för patienterna. Som en följd av detta innebar det 

ofta att patienterna fick svårare att sova och sömnmedel användes i stor utsträckning som 

en sömnbefrämjande strategi. Sömnmedel erbjöds patienterna både profylaktiskt och vid 

behov. Två av sjuksköterskorna berättade att de upplevde att vissa patienter var avogt 

inställda till läkemedel och dess bieffekter och att de därför inte vill ta sederande 
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läkemedel profylaktiskt. I dessa fall ställde sjuksköterskorna fram sederande läkemedel på 

sängborden om patienten skulle ändra sig under natten. Denna strategi användes också 

avseende de patienter som initialt ville försöka somna på egen hand. Sjuksköterskorna 

menade att patienterna kände en trygghet i att veta att läkemedel fanns att tillgå vid behov 

vilket i sig hade en lugnande effekt. 

 

”Nu har vi mycket överbeläggningar och de är de sjukaste som har enkelrum och alla 

patienter är ju sjuka på ett sjukhus och många känner ju att de blir störda av att vi måste 

gå in och titta till andra patienter på salen och göra mycket kontroller. Vi går alltid runt 

på kvällen och erbjuder sömnmedicin för att kunna sova” (Sjuksköterska 1) 

 

Det framkom även under flera intervjuer att smärta var ett av skälen till att nattsömnen 

hos patienterna inte blev tillgodosedd. Adekvat smärtlindring var också en 

sömnbefrämjande strategi som sjuksköterskorna använde sig av profylaktiskt och vid 

behov. Flertalet sjuksköterskor upplevde att patienterna inte sa till när de hade ont, därför 

arbetade de förebyggande och försökte i mån av tid informera patienterna om vikten av 

kontinuerlig smärtlindring för att undvika smärtgenombrott. Sjuksköterskorna erbjöd 

också patienterna smärtlindrande läkemedel. 

 

”Jag pratar med dem. Ger patienterna sömntabletter om de vill ha det eller 

smärtstillande, eller ställer det på borden om de vill ha det på natten. Och lite sådant där, 

då får man liksom den tiden att prata med dem och då tror jag att det blir mer ostört 

sedan” (Sjuksköterska 3) 

 

”Jag sa till honom att prata med tjejerna som ska ta hand om dig i natt och samtidigt när 

jag kom till rapporten så sa jag också att den här mannen har haft väldigt ont, och han är 

en sådan som inte säger till så man kan gärna gå in till honom så att han inte väntar för 

länge och efter det kunde han sova”. (Sjuksköterska 2) 

 

Sjuksköterskorna poängterade att det är viktigt att patienterna själva också känner ett 

egenansvar avseende smärtlindring. Många av sjuksköterskorna menade att patienterna 

släpper allt ansvar för sin situation under en sjukhusvistelse och inväntar direktiv ifrån 

sjuksköterskan. Det ansågs därför viktigt att man som sjuksköterska uppmuntrade 
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patienten till att vara involverad i den egna vården där smärtlindring är en viktig del för att 

befrämja patientens behov av sömn. 

 

Kommunikation som en sömnbefrämjande omvårdnadsstrategi 
I denna kategori redovisas resultatet av hur kommunikation med patienterna kan befrämja 

sömnen.  

Att lida av någon form av ohälsa innebär för många patienter mycket oro med tankar och 

funderingar som tenderar att dyka upp nattetid, vilket kan störa nattsömnen och därmed 

hämma patientens tillfrisknande. Sjuksköterskorna beskrev att de alltid gick in och 

presenterade sig för patienterna på kvällen. De upplevde att detta hade en lugnande effekt 

avseende patienternas sömn då de slapp ligga och fundera på vem som skulle komma och 

titta till dem under natten. Sjuksköterskorna försökte i mån av tid sitta ned och samtala 

med oroliga patienter. En sjuksköterska uttryckte att ”stolen är sjuksköterskans bästa 

verktyg”. Denne menade att det ofta räcker med att lyssna på patienten och att det många 

gånger har en god effekt på nattsömnen. En sjuksköterska beskrev att vissa patienter på 

flersalar upplevde en oro för att våga somna med rädsla för att någon av medpatienterna 

skulle bli akut sämre. I dessa situationer samtalade sjuksköterskan med berörd patient, 

vilket lindrade deras oro och befrämjade sömnen. Sjuksköterskorna menade också att 

kommunikationen var väldigt viktig eftersom att alla människor är olika och har olika 

rutiner i sitt dagliga liv, där bland annat sömn är ett naturligt inslag.  

 

”Vara lyhörd och sitta ner i den mån det finns tid, finns det inte tid så är det jättebökigt 

att veta att det inte finns tid, eftersom den här personen skulle behöva prata. Men finns det 

tid.. Så brukar jag sitta ner och prata med patienterna här.. Eller patienten, jag pratar 

inte, men patienterna får prata” (Sjuksköterska 2) 

 

”Ibland kan man sitta och småprata en stund och om det är något som oroar eller 

någonting sådant. Sena kvällar och nätter kommer ju ofta tankarna om saker och ting och 

oro om ångest och rädsla för hur saker och ting ska bli” (Sjuksköterska 4) 

 

I de fall då en patient störde en annan patient kunde sjuksköterskan agera genom att 

försöka samtala med berörd patient och försöka förmå denne att visa hänsyn till sina 

medpatienter. Det kunde exempelvis röra sig om användning av datorer, ipads, tv-

apparater och mobiltelefoner nattetid. Sjuksköterskorna menade också att det var av stor 
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vikt att patienterna inte ”störde sin egen sömn”. De upplevde att många av patienterna 

tillbringade nätterna med användandet av diverse elektronisk utrustning och att detta hade 

en negativ inverkan på sömnen. Genom att de kommunicerade med patienterna och 

förklarade vikten av att få sömnen tillgodosedd, bland annat för läkandeprocessen, var 

sjuksköterskornas erfarenhetsbaserade upplevelse att kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient vara av stor vikt.  

 

”Du bör nog stänga av för att koppla av och sova så att du orkar med morgondagens 

undersökningar eller transport. Kanske sätta sig ner och lugnt.. Prata lugnande istället 

och försöka trappa bort det här” (Sjuksköterska 6) 

 

I de fall då patienter ej var adekvata och därmed hade svårt att föra sin egen talan 

avseende omvårdnaden beskrev en sjuksköterska att denne i dessa fall kommunicerade 

med de anhöriga för att få information om patientens dagliga rutiner där sömn en viktig 

del.  

 

Diskussion 
Huvudresultat 
Resultatet av denna studie visade att planering inför kommande natt var viktigt. 

Planeringen innefattade en genomgång av omvårdnadsåtgärder och förebyggande 

information som skapade en trygghet hos patienten. Sjuksköterskorna omplacerade även 

störande eller oroliga patienter till enkelrum eller korridoren. I de fall då patienter 

placerades i korridoren fanns en medvetenhet hos sjuksköterskorna att patienterna utsattes 

för stark belysning, vilket sjuksköterskorna försökte minimera. Omvårdnadsarbetet 

nattetid genomsyrades av ett hänsynstagande avseende ljus och ljud. Sjuksköterskorna 

använde sig av ficklampor eller sänglampor och kommunicerade med låg volym. 

Sjuksköterskans erfarenheter och strategier utgjordes också av tekniska hjälpmedel, 

exempelvis öronproppar, larmmattor och rörelselarm. Farmakologiska hjälpmedel såsom 

sömnmedel och smärtstillande var också vanligt förekommande. God kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska har också visat sig vara sömnbefrämjande. 
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Resultatdiskussion 
Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att det var viktigt att skaffa sig en 

överblick inför den kommande natten och de upplevde att en planering av 

omvårdnadsarbetet skapade en trygghet för patienterna. I likhet med Henderson (1982) 

anser Gellerstedt et al. (2013) att inte bara den fysiska vårdmiljön är viktig utan också den 

psykosociala, där trygghet och individanpassad vård är en central del. Henderson (1982) 

betonar i sin omvårdnadsteori vikten av relationen mellan vårdare och vårdtagare. Genom 

att en god relation skapas mellan patient och sjuksköterska optimeras förutsättningarna för 

en god omvårdnad, vilket medför att patientens vårdtid underlättas. 

I föreliggande studie beskrevs också att de lade upp en planering för de patienter som 

behövde ett flertal omvårdnadsåtgärder nattetid. Genom att samordna utförandet av 

omvårdnadsåtgärderna minimerades antalet tillfällen som störde patientens sömn. Vikten 

av att omvårdnadsåtgärderna planeras och därmed förbättrar sömnkvaliteten hos 

patienterna styrks av da Costa et al. (2013). Både Robinson, Weitzel och Henderson 

(2005) och Humphries (2008) instämmer i att det är viktigt att fokusera på att minimera 

antalet avbrott i sömnen under en natt och även att undvika att patienterna väcks för tidigt 

varje morgon av vårdavdelningens rutiner. Att sömnen inte ska störas så länge det inte är 

helt nödvändigt bekräftas av Dogan et al. (2005). Författarna menar att sjuksköterskorna i 

stor omfattning använde sig av dessa strategier. Om patienterna exempelvis vaknade 

nattetid försökte sjuksköterskorna tillvarata tillfället för att utföra inplanerade 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att en vanligt förekommande strategi de använde sig av 

nattetid var att omplacera störande eller oroliga patienter i mån av plats. Företrädesvis 

placerades dessa i enkelrum. Om sådana ej fanns att tillgå placerades då patienterna i 

korridoren. Strategin att placera patienter i korridoren visade sig ge en mycket god effekt 

för nattsömnen. Patienter på vårdavdelningar upplever att de får sin sömn störd av bland 

annat sina medpatienter (Gellerstedt et al. 2013), varför de i sin artikel förespråkar 

fördelarna med enkelrum. De menar också att enkelrum stärker den enskilda individens 

integritet, vilket har en positiv inverkan på sömnen. Även Ronsten (2009) bekräftar i 

likhet med Gellerstedt et al. (2013) att enkelrum bidrar till en bättre vårdmiljö för 

patienterna. Ronsten påpekar att vårdmiljön har stor betydelse för patienternas 

tillfrisknande och att patienternas integritet kan respekteras i en större omfattning om de 

ges möjlighet att vistas i ett enkelrum under sin vårdtid.  
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Sjuksköterskorna beskrev att de befrämjar en mörk miljö på salarna genom att släcka 

taklamporna och undvika att tända upp på salarna när de utförde omvårdnadsåtgärder eller 

gick in på salarna. Sjuksköterskorna använde sig då av ficklampor och patientens 

sänglampa för att i största möjliga mån minimera ljusskenet. De positiva effekter av dessa 

strategier bekräftas av da Costa et al. (2013) som i resultatet av sin studie konstaterat att 

en förändring av vårdmiljön, såsom dämpad belysning och ljudvolym förbättrar sömnen.  

Det rådde även en medvetenhet hos sjuksköterskorna kring att ljudvolymen hölls så låg 

som möjligt, vilket bekräftas av Reid (2001) och Pellatt (2007) då ljud ifrån medpatienter 

samt ljud från sjuksköterskor som utför omvårdnadsåtgärder är några av de ljud som har 

en negativ inverkan på sömnen. På samtliga vårdavdelningar, förutom en, fanns en tv-

apparat vid varje säng, dock uppfattades ofta ljusflimret som störande för medpatienterna.  

Tillgång till ögonmasker på varje vårdavdelning förespråkas av Jones och Dawson (2012), 

vilket författarna av föreliggande studie instämmer med och anser skulle minska de 

störande effekterna av ljusflimret och därmed befrämja sömnen. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie uttryckte att deras strategier också utgjordes av hjälpmedel som 

exempelvis öronproppar. Öronproppar fanns att tillgå på samtliga vårdavdelningar och 

erbjöds för att befrämja patienternas sömn, vilket sjuksköterskorna i likhet med Scotto, 

McClusky, Spillan och Kimmel (2009) ansåg vara en enkel strategi att använda sig av. I 

deras resultat konstaterades även att öronproppar anses vara en kostnadseffektiv 

sömnbefrämjande strategi som dessutom reducerar användandet av sederande läkemedel. 

Tillgång till öronproppar medför att patienter sover i längre intervaller (Jones et al. 2012).    

 

Sjuksköterskorna som deltog i föreliggande studie erbjöd också patienterna adekvat 

smärtlindring och sederande läkemedel för att befrämja sömnen. Detta gjordes både 

profylaktiskt och vid behov. Sömnmedel och smärtlindring anses ha en god effekt på 

sömnen vid användning under en kortare period, exempelvis vid sömnproblem orsakade 

av en smärtproblematik (Halvorsen-Bastoe & Frantsen, 2006). I en studie utförd av 

Griffiths och Peerson (2004) drogs slutsatsen att majoriteten av patienterna led av 

sömnsvårigheter. Som en följd av detta använde en femtedel av patienterna sederande 

läkemedel för att kunna tillgodose sitt sömnbehov.  

Författarna av föreliggande studie gjorde under studiens genomförande ett bifynd 

avseende användandet av sederande läkemedel. Sjuksköterskorna beskrev att de kände en 

viss motvilja till att ge, framförallt äldre patienter, sederande läkemedel på grund av att 

den sederande effekten kan ge nedsatt motorik vilket resulterar i en ökad fallrisk.   
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Två biverkningar av sederande läkemedel är nedsatt reaktionsförmåga och en ökad fallrisk 

Hellström (2013). Läkemedel med sederande effekt minskar patientens uppmärksamhet 

avseende förändringar i sitt mående. Detta kan i sin tur leda till att bedömningen av 

patientens tillstånd kan försenas (Scotto et al. 2009). 

 

Ohälsa är för många människor något som ger upphov till många tankar och funderingar 

och dessa känslor tenderar att öka nattetid. Genom att sjuksköterskorna kommunicerade 

med patienterna upplevde de att patienterna blev lugnare. Sjuksköterskorna upplevde 

vidare att de ofta fick många frågor kring patienternas tankar om den egna vården. Att 

patientdelaktigheten är en central del i den personcentrerade vården bekräftar Gellerstedt 

et al. (2013). Författarna betonar att det som sjuksköterska därför är viktigt att använda 

kommunikation som ett verktyg för att befrämja patienternas sömn. 

 

Majoriteten av alla vårdplatser är flersalar, vilket innebär att många olika människor möts 

och den personliga integriteten minskas. Eftersom alla människor är individer med olika 

livsmönster kan detta ibland innebära att situationer uppstår då dessa livsmönster 

kolliderar med varandra. Exempelvis om en patient ville titta på tv nattetid kunde detta 

störa medpatienterna. Som sjuksköterska blev då kommunikationen en viktig strategi för 

att hjälpa medpatienterna att få behovet av sömn tillgodosett. Många patienter anser enligt 

Gellerstedt et al. (2013) att vistelse på vårdavdelning hade en negativ påverkan på deras 

integritet, vilket påverkade deras sömnkvalitet.  

 

Författarna av föreliggande studie har utifrån resultatet reflekterat över vikten att man som 

sjuksköterska använder sig av diverse olika strategier för att befrämja sömnen hos 

patienterna. I omvårdnadsteorin styrker Henderson (1982) att sjuksköterskor har det 

yttersta ansvaret för att tillgodose patienternas behov och därmed främja sömnen.  

Tendensen att drabbas av kronisk sömnlöshet ökar enligt Griffiths et al. (2004) efter en tid 

på vårdavdelning. En undersökning av hur sömnkvaliteten varit innan vistelse på 

vårdavdelning utfördes av Lei et al. (2009). Resultatet av studien visade att de flesta 

inneliggande patienterna led av dålig sömnkvalitet. Majoriteten av patienterna upplevde 

att de fått sämre sömnkvalitet efter sin sjukhusvistelse, att de inte kunnat sova alls och att 

de fått ett förändrat sömnmönster. Studien av Griffiths et al. (2004) visade också att 

patienterna hade svårt att tillgodose den sömn de behövde och svårt att sova längre 

intervaller. Människans fem sinnen består av hörsel, känsel, lukt, smak och syn (Haug, 
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Bjålie, Sand & Sjaastad 2007). Författarna av föreliggande studie har konstaterat att flera 

av en människas sensoriska sinnen behöver beaktas för att befrämja sömnen. 

Sjuksköterskorna upplevde att sömnen hos de flesta patienterna befrämjades av en mörk 

och tyst vårdmiljö. Att patienterna var smärtfria och inte frös eller svettades var också 

avgörande för sömnen. Således konstaterades att den sensoriska reduktionen var av stor 

vikt för att befrämja sömnen.  

 

Metoddiskussion 
Enligt Patton (2002) kan en studies trovärdighet diskuteras utifrån begreppen giltighet, 

pålitlighet och överförbarhet, vilket kommer att ske i löpande text nedan. Giltighet anses 

enligt Patton (2002) beskriva hur sanningsenligt resultatet och mer sant, om de för 

studiens karaktäristiska drag, lyfts fram. Genom att enhetschefen involverades i valet av 

deltagare fanns en risk att resultatet påverkades då möjligheten fanns att lämpliga 

kandidater omedvetet prioriterades framför andra. Trots att det i den skriftliga 

informationen tydligt framgick att deltagandet var frivilligt och närhelst kunde avbrytas, 

kunde enhetschefens förfrågan om intresse av att delta i studien eventuellt kännas svår att 

avböja på grund av den maktbalans som råder mellan chef och medarbetare. Valet av 

deltagare innehöll en variation avseende ålder, antal yrkesverksamma år samt olika 

vårdavdelningar, vilket enligt Polit och Beck (2012); Patton (2002) anses stärka 

giltigheten. Undersökningsgruppen bestod av sju kvinnliga och en manlig deltagare, vilket 

kan utgöra en svaghet avseende studiens giltighet då variationen av resultatet kan ha 

begränsats. Antalet deltagare ansågs av författarna som lämpligt och hanterbart. För att 

öka giltigheten anser Patton (2002) att antalet deltagare skulle varit fler då en större 

variation skulle ha uppnåtts. Studiens giltighet stärks av att samtliga deltagare ansågs 

besitta den erfarenhet av det fenomen som studerades och därmed exkluderade 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Erfarenhet är enligt Benner (1982) något som förvärvas, 

varför nyutexaminerade sjuksköterskor inte kan anses besitta samma kunskap.  

 

För att stärka giltigheten i studien anser Patton (2002) att en lämplig datainsamlingsmetod 

används för att svara på syftet med studien. Datainsamlingen i föreliggande studie skedde 

genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012) är semistrukturerade 

intervjuer en adekvat metod eftersom frågeställningarna då tillåter deltagarna att i viss 

mån fritt berätta om sina erfarenheter, vilket också ger intervjuaren möjlighet till 

följdfrågor och intervjun blir därmed mer innehållsrik. Författarna menar att denna metod 
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säkerställde att alla deltagare fick samma huvudfrågor, vilket enligt Patton (2002) stärker 

pålitligheten. Innan intervjuerna påbörjades utfördes en pilotintervju för att säkerställa 

kvaliteten på den framtagna intervjuguiden, vilket anses stärka pålitligheten (Patton, 

2002). Genomförandet av en pilotintervju rekommenderas av Polit och Beck (2012) och 

Henricsson och Billhult (2012) som anser att möjligheten till revidering av frågorna 

därmed ges, vilket då stärker innehållet. Författarna av föreliggande studie hade ingen 

tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer, varför utförandet kunde haft en inverkan på 

innehållet. Kvale och Brinkmann (2009) och Benner (1982) menar att erfarenhet påverkar 

kvaliteten på innehållet i intervjuerna. Pålitligheten på de utförda intervjuerna höjdes då 

dessa genomfördes med endast en av författarna och en deltagare närvarande för att 

deltagaren inte skulle uppleva maktbalansen som ojämn. Detta bekräftas av Kvale och 

Brinkman (2009); Trost (2010) som menar att deltagarna kan känna sig i underläge. Att en 

av författarna genomförde sex av de åtta intervjuerna kan ha försvagat pålitligheten, då 

intervjuerna och följdfrågor kan ha sett annorlunda ut. Längden på intervjuerna varierade 

något, dock upplevde inte författarna att variationen av tiden som någon svaghet, då 

kvaliteten på innehållet i intervjuerna inte var mindre innehållsrikt. Användandet av en 

intervjuguide stärker dock studiens pålitlighet samt samstämmigheten i resultatet. 

Samtliga intervjuer utfördes med samma tillvägagångssätt och under en kort tidsperiod, 

vilket Polit och Beck (2102) anser vara en styrka avseende pålitligheten.  

Antalet deltagare i en intervjustudie ska enligt Kvale och Brinkman (2009) vara 

tillräckligt många för att resultatet ska anses ha ett värde. Föreliggande studie bestod av 

åtta deltagare med samstämmiga svar, vilket författarna av studien upplevde som en 

mättnad avseende datamängden som därmed anses stärka trovärdigheten. När insamlad 

datamängd repeteras beskrivs den enligt Polit och Beck (2012) som mättad. 

Dataanalysen genomfördes gemensamt av författarna då det gav möjlighet till reflektion 

och diskussion av innehållet, vilket anses stärka pålitligheten (Patton 2002). Burnard 

(1991) menar att ingen innehållsanalys passar alla intervjustudier, Burnard anser dock att 

dennes fjortonstegs-analysmetod är passande för semistrukturerade intervjuer. Författarna 

av föreliggande studie ansåg att Burnards (1991) analysmetod var strategisk och tydlig 

och att stegen i analysen bidrog till att all data blev bearbetad. Resultatet redovisades med 

citat, vilket enligt Polit och Beck (2012) stärker resultatets pålitlighet. Under 

forskningsprocessen har handledaren kontinuerligt granskat studiens innehåll, vilket enligt 

Patton (2002) stärker pålitligheten.  
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Med överförbarhet avses möjligheten att överföra resultatet till andra miljöer och grupper. 

Författarna av föreliggande studie har beskrivit urval, datainsamling och analysmetod 

utförligt, vilket ökar studiens överförbarhet (Patton 2002). 

Överförbarheten av studien kan dock ej ske nationellt eller internationellt då den är utförd 

på ett sjukhus i mellersta Sverige. 

 

Kliniska implikationer 
Sjuksköterskans profession innefattar bland annat att befrämja patientens behov av sömn. 

Genom att strategierna förebyggande planering, anpassning av vårdmiljön, läkemedel och 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient åskådliggörs inom professionen kan 

detta bidra till en förbättrad nattsömn för inneliggande patienter. Detta påverkar därmed 

patientens totala välbefinnande, vilket har en betydande effekt för patientens 

tillfrisknande. Samarbetet mellan det multidisciplinära teamet och patienten torde också 

gynnas av att patienten i största möjliga mån får sitt behov av sömn och vila tillgodosett. 

Föreliggande studie bidrar också till en ökad medvetenhet kring sömnens betydelse. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Föreliggande studie visar att det finns ett behov av att använda sig av olika 

sömnbefrämjande strategier då inneliggande patienter ofta får sin nattsömn störd. 

Många av de faktorer som är störande i vårdmiljön skulle kunna minimeras om fler 

enkelrum fanns att tillgå på respektive vårdavdelning. Det skulle därför vara av stor vikt, 

att genom framtida forskning, undersöka hur sömnkvaliteten avseende störande faktorer i 

vårdmiljön ser ut på de sjukhus som endast har enkelrum. Förslagsvis torde några av 

vårdavdelningarna på Nya Karolinska Solna, som färdigställs 2018, kunna vara lämpliga 

då det endast kommer att bestå av enkelrum. Det finns också fog för att upprepa denna 

studie, dock med ett större antal deltagare och eventuellt på en mer specifik avdelning. 

Inverkan på sömnen kan troligtvis se olika ut beroende orsaken till patientens 

sjukdomstillstånd. 

 

Slutsats 
Sjuksköterskorna använder sig av olika strategier för att befrämja patienternas sömn. 

Genom förebyggande planering, anpassning av vårdmiljön, administrering av läkemedel 

samt kommunikation mellan sjuksköterska och patient skapas en sömnbefrämjande 

sjukhusmiljö för patienterna.  
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Författarna av föreliggande studie vill avslutningsvis tacka samtliga sjuksköterskor för Er 

medverkan. Vi vill också tacka berörd verksamhetschef och samtliga enhetschefer på 

respektive vårdavdelning för förtroendet att få genomföra denna studie.  

Ett stort varmt tack till vår handledare Martin Salzmann-Erikson för ett fantastiskt 

handledarskap. 
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