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Sammanfattning: Det är sedan länge känt att sömn på sjukhus är ett viktigt grundläggande 

behov för tillfrisknad. Det finns en bristande uppmärksamhet från 

sjukvårdpersonal om sömnproblematiken som finns på sjukhus, och 

miljöfaktorer som kan påverka patienters sömn negativt. Dessa faktorer 

kan förbättras om problemen identifieras och åtgärder vidtas för att 

förbättra sömnmiljön. Syftet med studien var att belysa miljöfaktorer 

som kan påverka patienters sömn på sjukhus. Studien är genomförd 

som en litteraturstudie där 21 vetenskapliga artiklar samlades in och 

granskades. Resultatet visade att de främsta miljöfaktorer som störde 

patienters sömn var ljud, ljus och temperatur. Hälften av allt ljud som 

störde patienters sömn orsakades av sjuksköterskorna. Ljuset var ofta 

mycket starkt på sjukhus, och under natten var ljuset fortfarande för 

starkt för att främja sömn. Behaglig rumstemperatur för god sömn var 

individuell och handlade delvis om vad patienten var van vid från 

hemmet. Genom att få kunskap om de olika miljöfaktorer som stör 

patienters sömn, kan åtgärder vidtas som minskar vårdtiden och 

resulterar i en välmående patient.   
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 environmental factors that affect patients sleep negatively in the 

 hospital. These factors can be improved if the problem identifies and

 care measures are taken. The aim of the study was to illuminate the

 environmental factors that may affect the patient's sleep in the hospital.

 The study was operating as a literature study where 21 scientific 

 articles were collected and examined. The result of the study showed

 that the main environmental factors that interfered patients sleep was

 sound, light and temperature. Half of all the noise at the hospital was
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 during the night the light was still strong to promote sleep. The 

 temperature within the sleeping area was individual and is partly
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Inledning 

Under sömnen återhämtas hjärnans funktioner och kroppen fylls på med ny energi 

(Söderström, 2007). Försämrad sömn leder till nedsatt immunförsvar som ökar risken för 

infektioner (Åkerstedt, 2002), och nedsatt metabolism som kan vara en bidragande orsak till 

viktökning (Balkin, Rupp, Picchioni & Wesensten, 2008). Nedsatt motståndskraft mot 

infektioner bidrar till försämrad sårläkning hos patienter (Friese, Diaz-Arrastia, McBride, 

Frankel & Gentilello, 2007). Alla ovan nämnda faktorer leder till förlängda vårdtider och 

därmed en ökad kostnad för samhället. Sömnforskaren och professorn Torbjörn Åkerstedt 

menar att två månader utan sömn kan jämföras med att svälta ihjäl (Dålig sömn leder till dålig 

hälsa, DN). Sömn påverkas av hur den omgivande miljön uppfattas av personer. Några 

faktorer som kan upplevas störande är ljud, ljus och temperatur (Åkerstedt, 2002). Vid vård på 

sjukhus påverkas sömnen även av exempelvis diagnos och posoperativ smärta, men den 

vanligaste orsaken är miljön (Friese, 2008). Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982 

:763) föreskriver i § 2 att vårdpersonal har som krav att ge en god vård och främja hälsa för 

patienter. 

 

Bakgrund 
 

Definition av sömn och miljöfaktorer 
 

Åkerstedt (2002) definierar sömn som en förändring i medvetandet och en låg mottagning av 

signaler från yttre omvärlden. Skillnaden mellan sömn och medvetslöshet är att patienten kan 

väckas vid sömn genom yttre stimuli. Asp och Ekstedt (2009) definierar miljöfaktorer på 

sjukhus som miljön runt patienten, exempelvis ljud, ljus och sängkomfort. I detta arbete avses 

med miljöfaktorer på sjukhus den fysiska omgivningen runt patienten såsom ljud, ljus och 

temperatur. 

 

Sömnens betydelse 
 

Sömmen har till uppgift att ge det centrala nervsystemet återhämtning efter en dag med 

intryck, men framförallt ge cellerna ny energi för att kunna repareras och förnyas (Åkerstedt, 

2002). Under dagen är kroppen i ett aktivt tillstånd och förbränner då energi medan sömnen 

motsvarar den återhämtande delen. Söderström (2007) menar att sömn krävs för att få en 

optimal koncentrationsförmåga, inlagring av långtidsminne och ett produktivt tänkande.    

Längden och djupet på sömnen beror på patienters sömnbehov och beroende på hur länge de 

har varit vakna regleras sömnbehovet (Åkerstedt, 2002). En annan faktor som reglerar 

sömnbehovet är den biologiska klocka som försöker få individen att sova då 

ämnesomsättningen är som lägst, alltså under den mörka tiden på dygnet. Under hypotalamus 

och ovanför synnervskorsningen ligger den anatomiska uppbyggnaden för den biologiska 

klockan. Ljusinformation från omgivningen tas upp av retina och ställer in den biologiska 

klockan som sedan informerar resten av kroppen om vad klockan är på dygnet. Beroende på 

vilken tid på dygnet individen utsätts för ljus regleras den egna dygnsrytmen. Ljus tidigt på 
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morgonen förkortar individens dygnsrytm medan ljus på kvällen förlänger dygnsrytmen. 

Exponering av ljus är därför att rekommendera under morgontimmarna eftersom den naturliga 

biologiska cykeln anpassar sig efter ljuset. Exponering av ljus under kvällen bör därför 

minska för att främja god sömn. Melatonin är ett mörkerhormon som påverkar sömn- och 

vakenhetscykeln och produceras i epifysen. Beroende på ljuset produceras mer eller mindre 

melatonin och nivån når sitt högsta värde klockan 02.00, men har effekt redan när det 

mörknar och underlättar insomningen samt påskyndar vår naturliga sänkning av 

kroppstemperatur (Broman, 2009). 

 

Sömnstadier  
 

Sömn indelas i stadium 1,2,3,4 och REM-sömn. Stadium 1 i sömncykeln innebär ingen 

återhämtning för kroppen och här är patienter lättväckta (Söderström, 2007). I stadium 2 blir 

andningen långsam och ytlig, metabolismen minskad, musklerna relaxeras, pulsen och 

kroppstemperaturen sänks. Hjärnans aktivitet går långsammare och här krävs det 45 dB för 

patienten att bli väckt och det kan jämföras med vanlig samtalston (Åkerstedt, 2002). I 

stadium 3 och 4 sänks hjärnans aktivitet och den fysiologiska aktiviteten ytterligare, som 

innebär mer avslappning av kroppen som kan leda till snarkning (Söderström, 2007; 

Åkerstedt, 2002). Den största delen av återhämtningen av centrala nervsystemet och 

produktionen av tillväxthormon sker under dessa stadier. I djupsömnen höjs 

väckningströskeln och det krävs 64 dB för att bli väckt (Åkerstedt, 2002). Under REM-

sömnen sker en ökning av blodtryck, andningsfrekvens och puls som beror på att kroppens 

aktivitet ökar i förhållande till djupsömnen (Söderström, 2007).   

 

Sömnbrist och sömnbehov  
 

Sedan elektriciteten kom så finns möjlighet till ljusexponering dygnet runt, som gör att vår 

biologiska klocka rubbas. Det medför att sysslor kan utföras oberoende vad klockan är och 

vilken plats individen befinner sig på. Idag kan patienter få en känsla av att alltid vara 

kontaktbara och kan därmed få en inre stress som påverkar sömnkvaliteten negativt. Det beror 

på samhällets utveckling av elektroniken, som lett till utveckling av exempelvis telefoner och 

datorer. Tillgängligheten till telefoner och datorer på sjukhus kan störa patienters sömn under 

sjukhusvistelsen (Söderström, 2007). Höga ljudnivåer från denna utrustning bidrar till en 

stressad miljö som leder till att patienter får mindre möjlighet till återhämtning.  

Patienter som drabbas av sömnbrist är trötta, utmattade, får nedsatt kognitiv förmåga och ett 

försämrat minne (Åkerstedt, 2002). Fortsatt sker en sänkning av ämnesomsättningen, ökning 

av blodfetter och sämre verkan av insulin (Söderström, 2007; Åkerstedt, 2002). Med tiden kan 

sömnbrist leda till kroniska sjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och fetma 

(Shankar, Koh, Yuan, Lee & Yu, 2008).  

Åkerstedt (2002) menar att många patienter tror sig lida av insomningsproblem och förväntar 

sig att somna inom några minuter, dock är den normala insomningstiden upp till 45 minuter. 

Fastställning av sömnstörning hos patienter kan göras genom att räkna antalet uppvaknanden 

under natten. En natt utan sömn minskar förmågan för patienter att fatta komplexa beslut, 

exempelvis val av behandlingar. Återhämtning av en hel förlorad nattsömn kan tas igen under 

de tre första sömncyklarna vid nästa sömntillfälle och återhämtningen beror inte på längden 
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utan kvaliteten på sömnen. En tupplur är effektivt för återhämtning och för att komplettera en 

förlorad nattsömn. Den är mer effektiv än sista timmen i normalsömnen. En tupplur kan vara 

upp till 3,5 till 4 timmar, dock är 20 till 30 minuter tillräckligt för att besegra tröttheten. 

Längden på tuppluren är beroende på dess syfte, exempelvis att kompensera en natt med 

otillräcklig sömn. Om patientens djupsömn störs av ljud eller andra yttre faktorer kommer 

djupsömnen förlängas under natten för att kompensera förlusten av sömnen. På grund av olika 

avdelningsrutiner erhåller inte patienter den kompenserande djupsömnen som de behöver för 

återhämtning.  

Med åldern försämras sömnkvaliteten och det krävs en mer sammanhängande sömn för 

tillfrisknad (Söderström, 2007). Bestämda sovtider bidrar till regelbundenhet och kontinuitet 

som ger en bättre sömnkvalitet (Åkerstedt, 2002). Därför är det extra viktigt för äldre 

patienter när de vistats på sjukhus att de följer sina vanliga rutiner och finner lugn och ro i 

omgivningen.  

Sover patienter många timmar under natten och ändå förblir trötta under dagen ska de 

uppmanas att minska på sömnlängden. Minskas sömnlängden till cirka 8 timmar leder det till 

mer vakna timmar, som medför att patienter blir tröttare och får då en bättre sömnkvalitet 

under natten (Söderström, 2007). Sover en vuxen individ mer än 9 timmar är det ohälsosamt 

och kan leda till en ökad sjuklighet och mortalitet (Shankar, et al., 2008). Det beror på att 

mycket sömn försämrar sömnmekanismer som leder till att fortsatt sömn blir mindre effektiv 

och återhämtningen försämras (Åkerstedt, 2002).  

 

Miljöfaktorer som påverkar sömnen 
 

Sjukhusmiljön kan vara främmande och upplevas olika för alla individer. Den kan uppfattas 

kal, steril, teknisk och opersonlig. Sängen kan upplevas smal, hård och madrassen plastig 

jämfört med vad patienter är van vid från hemmet. I sjukhusmiljön kan rutiner vara 

annorlunda än i hemmiljön och kan uppfattas som stressig.  

Omvårdnadsforskaren Florence Nightingale uppmärksammande på mitten av 1800-talet 

betydelsen av temperaturen i rummet, där strävan efter en jämn rumstemperatur för 

patienterna var viktig (Engberg, 1990). För varmt i rummet kan orsaka att patienter blir 

sömniga och får svårt att andas. Det är patienterna som ska bestämma temperaturen i rummet 

och det kan skilja sig beroende på sjukdomstillstånd.    

En bra temperatur i rummet är individuell och är beroende av kläder och aktivitet (Åkerstedt, 

2002). Den fysiologiska aktiviteten sjunker under kvällen och fortsätter sjunka fram till 04.00 

och sedan börjar öka och är som högst under eftermiddagen (Söderström, 2007). När den 

fysiologiska aktiviteten sänks under natten sjunker även kroppstemperaturen och sömnen blir 

bättre (Åkerstedt, 2002). Den låga kroppstemperaturen bidrar till att den fysiologiska 

aktiveringen hålls på en lägre nivå. Precis som god sömn kan erhållas genom reglering av ljus 

och mörker, kan sömnen främjas genom att hålla en låg temperatur i sovrummet. Den 

optimala temperaturen i rummet är 15 till 18 grader och under 12 grader ökar risken för 

sömnstörningar.    

Viss stimuli från omgivningen på avdelningen påverkar sömnen negativt, exempelvis ljud, 

ljus och temperatur (Åkerstedt, 2002). Dessa stimuli registreras i centrala nervsystemet och 

påverkar vakenhetsnivån under dygnet. En annan orsak till försämrad sömn på sjukhus är 
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begränsning av privat utrymme. Det kan upplevas trångt och patienterna kan känna sig 

kränkta på sin integritet, då utrymmen måste delas med andra patienter exempelvis toalett och 

rum (Byers & Smyth, 1997). 

På sjukhus utsätts patienter för en högre ljusnivå än normalt och det kan bidra till att de har 

svårt att uppnå sömnstadium två. I ett rum med normal ljusstyrka är intensiteten 200 lux och 

ökar intensiteten till 1000 lux sker ett sympatikuspåslag, som medför ökat blodtryck, ökad 

hjärtfrekvens och utsöndring av stresshormoner som bidrar till försämrad sömn. Ljusstyrkan 

på intensivvårdsavdelning varierade mellan 1602 till 5089 lux under dagen och 128 till 1445 

lux under natten (Higgins, Winkelman, Lipson, Guo & Rodgers, 2007) och bidrog till att 

patienterna hade svårt att sova. Cirka 9 procent av ljuset i ett rum registreras trots slutna ögon 

och påverkar då den fysiologiska aktiviteten i kroppen (Söderström, 2007; Åkerstedt, 2002).  

En annan känd orsak till sömnstörning på sjukhus är ljud och uppvaknande sker redan vid 

cirka 45 dB, som kan jämförs med normal samtalston (Voyer, Verreault, Mengue, & Morin, 

2006). Det är därför viktigt att vid insomnandet främja en låg ljudnivå eftersom små 

ljudförändringar stör patienter. De främsta miljöfaktorerna som stör patienters sömn kommer 

från samtal mellan vårdpersonal, TV, andra patienter samt medicinsk teknisk utrustning. Ljud 

som skapas av vårdpersonal bör begränsas enligt Engberg (1990) genom att bland annat 

använda skor som avger mindre ljud. Planering av omvårdnadsåtgärder hos patienterna bör 

ske så att ljud från bland annat dörrarna reduceras. Ljud som skapas av besökare ska också 

begränsas eftersom det kan göra att patienter blir tröttare och förlorar den vilan de behöver. 

Patienter som haft sömnbesvär en längre tid kan tåla ljudnivåer upp till 80 dB innan de vaknar 

i sömnstadierna 3 och 4, jämförandevis har en dammsugare 80 dB (Engberg, 1990; Åkerstedt, 

2002). Ljud som finns kontinuerligt i bakgrunden bidrar inte till sömnstörningar då patienten 

blir van vid ljuden. Det är de kortvariga ökningar av ljudnivån som är den primära orsaken till 

uppvaknande.  

Sjuksköterskan har en uppgift i att upptäcka och behandla sömnlöshet, eftersom det är ett 

vanligt förekommande problem hos patienter på sjukhus (Voyer, et al., 2006). Generellt hade 

sjuksköterskor en mer positiv syn på patienternas sömn, som inte överensstämde med 

patienternas egna upplevelser (Johansson, Oleni & Fridlund, 2005). Trots att det fanns bevis 

att faktorer i sjukhusmiljön påverkade sömnen, förnekades problemet och otillräckliga 

åtgärder vidtogs från sjukvårdspersonal (Byers & Smyth, 1997). Det är därför viktigt att 

belysa de miljöfaktorer som kan påverka patienters sömn negativt på sjukhus. 

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa miljöfaktorer som kunde påverka patienters sömn 

på sjukhus. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie, som innebär att aktuell information kring ett 

specifikt ämne samlas in och sammanställs för att finna fördjupande kunskaper (Friberg, 

2006).  
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Datainsamling 
 

För att få mer kunskap kring ämnet gjordes en övergripande sökning i litteratur inom området 

sömn och olika databaser, och det gav en uppfattning om det fanns tillräckligt med relevant 

information och artiklar. Utifrån syftet gjordes sökningar i databaserna Cinahl, PubMed, 

PsycInfo och Academic Search Elite. Dessa databaser ansågs mest relevanta för området 

omvårdnad och användes därför i sökningen. Sökorden som användes var sleep som 

huvudord, och som sedan kombinerades med inpatients, hospital, sound, light, noise, 

enviroment och environment factors, se bilaga I. De sökningar som inte gav några träffar eller 

resultat har inte redovisats, inte heller dubbletter. Första urvalet gav 33 artiklar som delades 

upp och lästes i fulltext av deltagarna. Efter genomläsning av artiklarna exkluderades 12 

artiklar som inte ansågs relevanta för syftet. De 21 valda artiklarna som ansågs relevanta 

lästes av samtliga deltagare och granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för vetenskapliga studier. Granskning gjordes av både kvantitativa och 

kvalitativa studier. Av artiklarna hade15 stycken en kvantitativ ansats, 2 stycken hade en 

kvantitativ/ kvalitativ ansats och 4 stycken hade en kvalitativ ansats. Det var 16 av artiklarna 

som erhöll grad I, som betyder god vetenskaplighet, och 5 artiklar fick grad II, som betyder 

medelgod vetenskaplighet. Dessa artiklar valdes vidare till urval 2 som slutligen blev grunden 

för resultatet. 

Den första övergripande sökningen i Cinahl valdes att begränsas från 2002 till 2011, english 

language, research article, där 14 relevanta artiklar hittades till resultatet, se bilaga II. 

Ytterligare gjordes en sökning i Cinahl med samma begräsningar med olika sökord och åren 

var 2005 till 2011, där 1 relevant artikel hittades till resultatet. I PubMed begränsades åren 

från 2006 till 2011, abstract, human, english language och Nursing Journals, som gav 1 

relevant artikel till resultatet. I Academic Serach Elite gjordes två sökningar med olika sökord 

och begräsades mellan åren 2005 till 2011, där 2 artiklar hittades till resultatet. I PsycInfo 

gjordes två sökningar med olika sökord och begränsades mellan åren 2005 till 2011, 

population: inpatient, där 3 relevanta artiklar hittades till resultatet. Artiklar som exkluderades 

var översiktsartiklar, sömnapné, smärta, barn och hemsjukvård. Inklusionskriterier för 

litteraturstudien var vuxna över 18 år som var inneliggande på sjukhus och miljöfaktorer som 

påverkade patienters sömn på sjukhus.  

 

Databearbetning 

 

De 21 artiklar som valdes till urval 2 lästes igenom ett flertal gånger och sammanställdes 

enskilt av deltagarna. Tillsammans jämfördes det enskilda materialet och relevant information 

från varje vetenskaplig artikel valdes ut. Den information som ansågs användbar för resultatet 

valdes ut genom att stryka under det som gav svar på syftet i litteraturstudien. De 

vetenskapliga artiklarna summerades i en artikelöversikt allt eftersom nya artiklar bestämdes 

till resultatet. I artikelöversikten framfördes syfte, metod, urval och slutsats av artiklarna, se 

bilaga III. Efter sammanställningen av artiklarna framkom det kategorier som nämndes i 

majoriteten av artiklarna, som fick bli rubriker till resultatet. Deltagarna ansåg även dessa 

kategorier som mest användbara. Dessa var; miljöns påverkan på sömn, ljusets påverkan på 
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sömn, ljudets påverkan på sömn och temperaturens påverkan på sömn. För att tydliggöra 

sömnstörande miljöfaktorer skapades det tre tabeller: 

Tabell 1, sammanställning av störande miljöfaktorer i studierna. 

Tabell 2, sammanställning av ljusintensiteten i lux i studierna. 

Tabell  3, sammanställning av ljudnivåerna i decibel i studierna.  

 

 

Resultat  

Vårdmiljöns påverkan på sömn 
 

Miljön på vårdavdelningar skiljer sig från miljön i hemmet (Lee, Low & Twinn, 2007). Det 

framkom att sömnproblem kunde orsakas av rädslan för den främmande miljön på sjukhus 

(Dogan, Ertekin & Dogan, 2005; Lane & East, 2008; Lee, et al., 2007). Patienterna på en 

intensivvårdsavdelning definierade den främmande sjukhusmiljön som att golvet var plastigt, 

väggarna var kaklade, draperier för att skilja sängarna åt och gipsskivor som tak (Meriläinen, 

Kyngäs & Ala-Kokko, 2010). Patienterna på en psykiatrisk vårdavdelning rapporterades ha en 

sämre sömnkvalitet än andra patientgrupper. Det berodde på att den främmande miljön 

upplevdes tydligare för dem (Dogan, et al., 2005). Äldre patienter på en medicinsk 

vårdavdelning uppgav också en försämrad sömn under sjukhusvistelsen på grund av den 

främmande miljön (Missildine, 2008) och yttre miljöfaktorer såsom ljud, främmande säng och 

annorlunda rutiner (Tranmer, Minard, Fox & Rebelo, 2003).  

 

Samtliga patienter på en rehabiliteringsavdelning och en intensivvårdsavdelning uppgav 

förändringar i sömnen under sjukhusvistelsen. Orsakerna berodde på omvårdnadsaktiviteter  

under nätterna, som bidrog till att vissa patienter inte fick någon sömn alls (Missildine, 

Bergstrom, Meininger, Richards & Foreman, 2010). På en annan intensivvårdsavdelning som 

undersöktes av Nicolas, Aizpitarte, Iruarrizaga, Vazquez, Margall et al. (2008) rapporterade 

57 av 104 patienter att deras sömn hade försämrats under sjukhusvistelsen. Faktorer som 

påverkade sömnen negativt var exempelvis larm, administrering av läkemedel, 

omvårdnadsåtgärder, ljud skapat av medpatienter och rumstemperaturen. Li, Wang, Wu, 

Liang och Tung (2011) och Nicolas et al. (2008) bekräftade att omvårdnads åtgärder under 

natten var den främsta faktorn till störd sömn. Det framkom att 34 av 104 patienter uppgav att 

deras sömnvanor var oförändrade under sjukhusvistelsen, och endast 13 patienter rapporterade 

att de fått en bättre sömn. Andra patienters missnöje med sömnen på sjukhus berodde på ljud, 

avskildhet, begränsat utrymme (Missildine, et al., 2010) och obekväma sängar (Jarman, 

Jacobs, Walter, Witney & Zielinski, 2002; Ugras & Öztekin, 2007). Upplevelsen av att dela 

rum med andra patienter påverkade sömnkvaliteten negativt genom intrång på privatlivet och 

kränkning av integriteten (Missildine, et al., 2010). Annorlunda rutiner i jämförelse med 

hemmet påverkade även patienters sömn negativt. Dessa rutiner kunde vara 

omvårdnadsaktiviteter, väckning på grund av morgonrutiner, annorlunda kvällsrutiner och 

kontroller av vitala funktioner under dygnet (Lee, et al., 2007; Meriläinen, et al., 2010). 

Patienterna på en neurologisk intensivvårdsavdelning krävde fler kontroller av vitala 

funktioner under natten jämfört med andra patientgrupper, och det orsakade rubbning i 

sömncykeln (Ugras & Öztekin, 2007). Flexibla tider för att ge morgon- och kvällsmediciner 

på en medicinsk- och kirurgisk vårdavdelning hade god effekt på patienternas sömn. De 
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ändrade medicintiderna gjorde att patienterna kände sig mer trygga och att det liknade 

rutinerna från hemmet (Jarman, et al., 2002).  

Ugras och Öztekin (2007) uppgav att 42 av 84 patienter på en neurologisk 

intensivvårdsavdelning upplevde sömnsvårigheter på grund av immobilisering, 48 patienter 

uppgav att den ljudliga miljön störde, 21 patienter ansåg att sömnen stördes på grund av den 

konstanta observationen som gjordes av sjukvårdpersonalen, 15 patienter tyckte att 

sängkomforten påverkade sömnkvaliteten och 37 patienter ansåg att sömnen stördes på grund 

av att de var uppkopplade till mer än en medicinsk teknisk utrustning. Det framkom även att 

14 patienter upplevde det svårt att sova relaterat till lukter.  

På en medicinsk- och kirurgisk vårdavdelning upplevde 25 av 52 patienter att deras nattsömn 

stördes av olika miljöfaktorer såsom ljud från samtal, läkemedelsadministration och rutiner, 

trots det kände patienterna sig utvilade. Det var 23 patienter som uppgav att de vaknade varje 

natt, och majoriteten av dessa patienter hade svårt att somna om efter uppvaknandet (Jarman, 

et al., 2002). Patienterna med gynekologisk cancer eller bröstcancer som rapporterades sova 

dåligt var 13 av 25 patienter innan sjukhusvistelsen, och antalet ökade till 20 patienter under 

tiden på sjukhuset (Furlani & Ceolim, 2006). På ytterligare en kirurgisk- och medicinsk 

vårdavdelning hade 310 av 397 patienter en försämrad sömn innan sjukhusvistelsen och efter 

rapporterade 328 att sömnen fortfarande var försämrad (Lei, Qiongjing, Qiuli, Sabrina, 

Xiaojing, et al., 2009). Patienterna på en kirurgisk vårdavdelning (Tranmer, et al., 2003) 

skiljde sig från patienter på en medicinsk vårdavdelning, då de krävde mer omvårdnad under 

natten och uppgav att de hade fler störningar första natten. Patienterna rapporterade även att 

sömnstörningar berodde på ljud, ljus och temperatur på avdelningen, dock kunde patienterna 

med tiden vänja sig till de störande faktorerna och upplevde dem då inte lika störande. 

Samtliga patienter hade någon form av vårdinsats under natten, såsom injektion, personlig 

vård, vital övervakning eller administrering av läkemedel. Det var 28 av 110 patienter som 

uppgav det svårt att sova i en okänd säng, 16 patienter upplevde oförmåga att följa sina 

vanliga rutiner och vistas i en främmande omgivning. Sömn på sjukhus kunde också påverkas 

av tidigare erfarenheter från sjukvården och en försämrad sömn ledde till längre vårdtid på 

sjukhuset. 

Patienterna på en medicinsk vårdavdelning ansågs ha god sömn om de sov mer än 5 timmar 

varje natt, och det framkom att den genomsnittliga tiden de sov var 3 timmar och 45 minuter 

(Missildine, et al., 2010). Den genomsnittliga sovtiden på en akutvårdsavdelning var däremot 

3 timmar och 35 minuter. Patienterna var vakna mer än 4 timmar per natt och det kunde bero 

på att de tog tupplurar under dagen (Missildine, 2008). Patienterna på en kirurgisk 

akutvårdsavdelning kände att de var tvungna att kompensera den bristande nattsömnen genom 

att sova på dagen (Lane & East, 2008). Inaktivitet på grund av sjukdom eller tristess under 

dagen bidrog till att patienterna på en medicinsk- och kirurgisk vårdavdelning tog fler 

tupplurar som medförde försämrad sömn under natten (Jarman, et al., 2002). Patienterna med 

kronisk sjukdom upplevde sömnproblem efter två till fem dygns oavbruten tid i sängen. De 

som befann sig i sängen fem till sju dygn hade signifikant sämre sömn än de som vistades i 

sängen två till fyra dygn. Resultatet tolkades som att patienterna troligtvis hade någon form av 

sömnproblem efter det femte dygnet (Fox, Sidani & Brooks, 2010). 
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Tabell 1. Sammanställning av störade miljöfaktorer i studierna    

  

Avdelning/Land/År/Författare 

 
Störande miljöfaktorer för sömnen 

Medicinsk- kirurgisk vårdavdelning 

Kanada  2003 

 

Tranmer J, 

Minar J, 

Fox L-E, 

Rebelo L. 

Främmande säng, främmande omgivning, ljus, 

temperatur, annorlunda rutiner, 

omvårdnadsåtgärder, ljud från medpatienter, 

personal och avdelningen och medicin teknisk 

utrustning. 

Medicinsk vårdavdelning.  

USA 2010 

 

Missildine K,  

Bergstrom N,  

Meininger J,  

Richards K,  

Foreman D. 

Omvårdnadsaktiviteter, ljud och delade rum. 

Kirurgisk vårdavdelning 

Spanien 2008 

 

Nicolas A, 

Aizpitarte E, 

Iruarrizaga A, 

Vázquez M, 

Margall A, 

Asiain C.  

Larm, administrering av läkemedel, 

omvårdnadsåtgärder, ljud skapat av medpatienter, 

ljus och hög rumstemperatur.  

Kirurgisk intensivvårdsavdelning 

Taiwan 2010 

 

Li S-Y,  

Wang T-J,  

Wu S. F. V,  

Liang S-Y 

Tung H-H. 

Omvårdnadsaktivitet. 

Intensivvårdsavdelning 

Turkiet 2007 

 

Ugras G. A, 

Öztekin S. D. 

Obekväma sängar, kontroller av vitala 

funktioner, immobilisering, ljus, konstant 

observationer från sjukvårdspersonalen,  lukter, 

ljud från medicinsk teknisk utrustning, fotsteg, 

TV, radio, knarrande dörrar , rumstemperatur. 

Kirurgisk vårdavdelning 

Australien 2002 

 

Jarman H, 

Jacobs D, 

Walter R, 

Witney C, 

Zielinski V. 

Obekväma sängar, annorlunda medicintider, 

samtal, läkemedels administration, annorlunda 

rutiner, inaktivitet, tristess, ljus från 

sjuksköterskeexpeditionen, korridoren eller 

ficklampor. 
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Avdelning/Land/År/Författare 

 
Störande miljöfaktorer för sömnen 

Intensivvårdsavdelning 

Finland 2010 

 

Meriläinen M,  

Kyngäs H,  

Ala-Kokko T. 

Omvårdnadsaktiviteter, annorlunda rutiner och 

kontroll av vitala funktioner. 

Rehabiliteringsavdelning 

Hong Kong 2007 

 

Lee C, 

Low L, 

Twinn S. 

Omvårdnadsaktiviteter, annorlunda rutiner, 

kontroll av vitala funktioner, främmande miljö, 

ljud och  låg rumstemperatur. 

Psykiatrisk- kirurgisk- medicinsk vårdavdelning 

Turkiet 2005 

 

Dogan O, 

Ertekin S, 

Dogan S. 

Främmande miljö, ljud från medicinsk teknisk 

utrustning, fotsteg, TV, radio, knarrande dörrar 

och rumstemperatur.    

Kirurgisk vårdavdelning 

Storbritannien 2008 

 

Lane T, 

East L. A. 

Främmande miljö. 

Gynekologisk vårdavdelning 

Brasilien 2006 

 

Furlani R, 

Ceolim M. 

Ljus, medpatienter och hög rumstemperaturen.  

Akutvårdsavdelning 

USA 2008 

 

Missildine K. 

Ljus och ljud. 

Intensivvårdsavdelning 

Turkiet 2007 

 

Akansel N,  

Kaymakci I. 

Ljud från telefoner, övervakningslarm, 

infusionspumpslarm och samtal mellan 

vårdpersonal. 

Medicinsk- och kirurgisk vårdavdelning  

Kina 2009 

 

Lei Z, 

Qiongjing Y, 

Qiuli W, 

Sabrina K,  

Xiaojing L, 

Changli W. 

Annorlunda rutiner. 
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Avdelning/Land/År/Författare 

 
Störande miljöfaktorer för sömnen 

Kirurgisk vårdavdelning  

USA 2011 

 

Spence J, 

Murray T, 

Tang A.S, 

Butler R.S, 

Albert N.M.  

Ljud från medicin teknisk utrustning, samtal i 

korridoren och sjuksköterskeexpeditionen, dörrar 

som öppnas och stängs och patientlarm. 

Kirurgisk vårdavdelning 

Storbritannien 2005 

 

Christensen M. 

Ljud.  

Neurologisk vårdavdelning 

Sverige 2004 

 

 Monsén M.G, 

Edéll-Gustafsson U.M. 

Besökare. 

 

Ljusets påverkan på sömn 
 

En miljöfaktor som framkom i de flesta studierna var att ljuset påverkade patienters sömn 

negativt (Jarman, et al., 2002; Nicolas, et al., 2008). Ljuset som påverkade sömnen 

rapporterades av patienterna komma från sjuksköterskeexpeditionen, korridoren eller 

ficklamporna som sjukvårdspersonalen använde under natten (Jarman, et al., 2002). På en 

neurologisk intensivvårdsavdelning var det 31 av 84 patienter som stördes av ljus som var 

konstant under hela natten (Ugras & Öztekin, 2007). Endast 2 av 25 patienter med 

gynekologisk cancer eller bröstcancer uppgav att ljus var en störande faktor för sömnen 

(Furlani & Ceolim, 2006). Omvårdnadsaktiviteter under natten som krävde ljus kunde störa 

andra patienter i samma rum (Jarman, et al., 2002). Även patienter i enkelrum kunde få 

avbruten sömn då de behövde omvårdnad som var beroende av ljus (Missildine, 2008). 

Däremot påvisade Missildine et al. (2010) att patienterna utsattes för högre ljusnivåer i 

enkelrum, se tabell II. Trots det visade resultatet att patienterna hade mindre oavbruten sömn 

och något bättre sömnkvalitet i enkelrum.  

Vid tre mätningar som gjordes på en medicinsk vårdavdelning under natten uppnådde 

ljusnivåerna 64 lux per mätning, se tabell II. Däremot visade ljusnivåerna på en 

akutvårdsavdelning vara 6,14 till 59, 68 lux, se tabell II. Patienterna upplevde att ljusnivåerna 

översteg 10 lux mer än fyra gånger per natt. Ljustopparna kunde stiga till 162 lux och det 

hindrade en god sömncykel, se tabell II. Rekommenderade ljusnivåer för att främja sömn är 

inte studerat och därför finns det inga riktlinjer att arbeta utifrån (Missildine, 2008). Till 

skillnad från medicin- och akutvårdsavdelning varierade ljusintensiteten mer på en 

intensivvårdavdelning. Variationen på intensivvårdsavdelningen var mellan 120 och 770 lux, 

se tabell II (Meriläinen, et al., 2010). Riktlinjer för att förbättra sömnen på en kirurgisk 

vårdavdelning innehöll bland annat sänkningar av ljusnivån till 40 lux. Resultatet av 

riktlinjerna påvisade att ljus inte hade någon inverkan på sömnen, utan att det berodde på 

andra faktorer framförallt ljud (Li, et al., 2011). Efter att ha genomfört en lugn stund på en 

neurologisk intensivvårdsavdelning som innebar nedtoning av ljus i patientrummen och på 
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sjuksköterskeexpedition kunde det konstateras att ljusintensiteten sänktes från 13,2 lux till 3,4 

lux, dock ökade ljusnivån återigen till 16,5 lux efter den lugna stunden, se tabell II (Dennis, 

Lee, Woodard, Szalaj & Walker, 2010). 

 

Tabell 2. Sammanställning av ljusintensitet i lux i studierna 

Avdelning/Land/År/Författare Medelvärdet Högsta 

värdet 

Lägsta värdet 

Intensivvårdsavdelning 

Finland 2010 

 

Meriläinen M,  

Kyngäs H,  

Ala-Kokko T. 

120 - 770 lux   

Neurologisk 

intensivvårdsavdelning 

USA 2010 

 

Dennis C.M,  

Lee R. Knowles, 

Woodard E, 

Szalaj J.J,  

Walker C.A. 

Innan lugn stund  

13,2 lux 

Under lugn stund  

3,4 lux 

Efter lugn stund  

16,5 lux 

  

 

 

 

Medicinsk vårdavdelning.  

USA 2010 

 

Missildine K,  

Bergstrom N,  

Meininger J,  

Richards K,  

Foreman D. 

64 lux Enkelrum 

86 lux  

Delade rum 

49,5 lux 

Enkelrum  

11,5 lux  

Delade rum  

5 lux 

 

Akutvårdsavdelning 

USA 2008 

 

Missildine K. 

6,14 - 59,68 lux 162 lux  

 

Ljudets påverkan på sömn 
 

Patienterna på en intensivvårdsavdelning rapporterade att ljud var den främsta faktorn som 

störde sömnen. På avdelningen mättes telefoner ha en ljudnivå på 68 dB, övervakningslarm 

68 dB, infusionspumpslarm 61dB, samtal mellan vårdpersonal 74 dB (Akansel & Kaymakci, 

2008), och patienterna upplevde smärta vid 120 dB (Missildine, 2008). I en studie följdes 

World Health Organisation (WHO) rekommendation som var att ljudnivåerna inte borde 

överstiga 35 dB (Richardson, Thompson, Coghill, Chambers & Turnock, 2008). I studien 
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Gardner, Collins, Osborne, Henderson och Eastwood (2009) följdes den amerikanska 

rekommendationen var Enviromental Protection Agency (EPA) där 45 dB inte fick överstigas. 

Tranmer et al. (2003) uppgav att 17 av 110 patienter på en medicinsk- och kirurgisk 

vårdavdelning var måttligt till extremt störda av ljud från andra patienter och andra ljud på 

avdelningen. Patienterna som genomgått kirurgisk operation kunde vara uppkopplade på 

vitala funktioner som avgav ljud och begränsade mobiliseringen. Den första postoperativa 

natten var generellt mer problematisk än de resterande nätter enligt patienterna, och det kunde 

bero på röster från personal, andra patienter samt övriga ljud från avdelningen. Patienterna på 

en psykiatrisk vårdavdelning rapporterade att ljud från medicinsk teknisk utrustning, fotsteg, 

radio, TV, knarrande dörrar (Dogan, et al., 2005; Ugras & Öztekin, 2007) och rutiner på 

avdelningen störde deras sömn (Jarman, et al., 2002; Lei, et al., 2009 ). Ljudnivåerna på olika 

medicinsk teknisk utrustning gick att sänka, dock gjordes det sällan (Richardson, et al., 2008). 

Av 148 patienter som genomgått hjärtkirurgi var det 136 som uppgav att de vaknade minst en 

gång per natt på grund av ljud och 12 patienter rapporterade att de vaknade upp till 15 gånger. 

Faktorer som störde patientens sömn var larm från medicinsk teknisk utrustning, samtal i 

korridoren och dörrar som öppnades och stängdes, dock var den främsta orsaken till störd 

sömn patientlarm. Det var 71 av 148 patienter som uppgav att samtal från vårdpersonal i 

korridor och sjuksköterskeexpedition störde deras sömn. Ljudtoppar under natten var den 

största orsaken till att patienterna inte kunde sova (Spence, Murray, Tang, Butler & Albert, 

2011).  

På en avdelning där patienterna genomgått hjärtkirurgi var ljudnivåerna lägst mellan klockan 

16.00 och 17.00 och högst mellan 08.00 och 11.00 (Spence, et al., 2011). Det styrker Akansel 

och Kaymakci (2008) genom att bekräfta morgontimmarnas höga ljudnivåer. På en 

neurologisk intensivvårdsavdelning fanns det perioder av höga ljudnivåer mellan klockan 

14.00 och 16.00 (Dennis, et al., 2010). Beroende på var rummet var placerat i jämförelse med 

sjuksköterskeexpeditionen varierade ljudnivåerna. Ökningen av ljudnivåerna kunde vara upp 

till 12 dB om rummet låg i närheten av sjuksköterskeexpeditionen (Akansel & Kaymakci, 

2008; Christensen, 2005).  

På en neurologisk intensivvårdsavdelning gjordes mätningar för att jämföra skillnader på 

ljudnivåerna före och efter rutinförändringar som innebar ändringar i omvårdnads- och 

medicinska rutiner samt ostörda stunder under eftermiddagen och natten (Monsen & Edell-

Gustafsson, 2005). Vid första mätningen varierade ljudnivåerna mellan 51,25 och 73,63 dB 

och ljudtopparna varierade mellan 61 till 111,5 dB, se tabell III. Andra mätningen efter 

rutinförändringarna minskade ljudnivåerna till 41,5 och 95 dB och ljudtopparna varierade 

mellan 54,5 och 114 dB, se tabell III. De lägsta ljudnivåerna steg vissa nätter på grund av 

omvårdnadsåtgärder såsom sugning av luftvägar, medvetandekontroll samt 

läkemedelsadministrering. Rutinförändringarna påverkade inte ljudnivåerna vid personalskift, 

då båda mätningarna förblev 84 dB. Christensen (2005) styrkte att det fanns ett positivt 

samband mellan ökad ljudnivå och antalet personal. Akansel och Kaymakci (2008) samtyckte 

men tog även upp antalet patienter, och (Monsen & Edell-Gustafsson, 2005) besökare som 

bidragande faktorer till ökade ljudnivåer. Resultatet kunde anses självklart, dock var det något 

som personal och anhöriga inte alltid tog hänsyn till. Mycket ljud påverkade patienternas 

sömn negativt och kunde leda till minskad sårläkning, sömnbrist och ökad hjärtfrekvens 

(Christensen, 2005).  

På en kirurgisk intensivvårdsavdelning användes riktlinjer för att förbättra sömnkvaliteten hos 

patienterna. Det resulterade i att ljudnivåerna sänktes, då vårdpersonalen efter klockan 23.00 
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stängde dörrarna till patientrummen, sänkte volymen på telefonerna, minskade sänglarmen till 

50 dB, sänkte volymen på medicinsk teknisk utrustning, svarade på patientlarm inom en 

minut samt sänkte samtalstonen mellan vårdpersonalen, se tabell III. Användningen av 

riktlinjerna uppnådde dock inte de önskvärda ljudnivåerna 35 till 40 dB (Li, et al., 2011). I en 

studie gjord på ytterligare en kirurgisk vårdavdelning visade en genomsnittlig ljudnivå på 

42,28 dB under dygnet, och den lägsta ljudnivån under natten var 36 dB, se tabell III 

(Christensen, 2005). På en intensivvårdsavdelning rapporterade patienterna att avdelningen 

var en högljudd plats där ljudnivån uppmättes mellan 49 och 89 dB, se tabell III. Trots den 

höga ljudnivån upplevde patienterna sig trygga. Ljudnivåerna på intensivvårdsavdelningen 

var dock aldrig lägre än 49 dB, som enligt studien var långt ifrån WHO:s rekommendationer 

(Akansel & Kaymakci, 2008). På en annan intensivvårdsavdelning varierade ljudnivåerna 

mellan 48 och 81dB då mätning gjordes i patientrummen, se tabell III (Meriläinen, et al., 

2010). På en rehabiliteringsavdelning uppgav 3 av 6 patienter att de vaknade mellan två till 

fem gånger under natten på grund av ljud och som resulterade i svårigheter att somna om. De 

beskrev avdelningen som bullrig och upplevde det därför svårt att sova och finna ro i denna 

miljö (Lane, et al., 2008; Lee, et al., 2007).  

Ljudnivåerna i patientrummen på en akutvårdsavdelning var förhöjda under natten med ett 

medelvärde på 52, 87 dB, se tabell III (Missildine, 2008). Patienterna upplevde sällan att 

ljudnivån var lägre än 48 dB, och 3 till 4 patienter upplevde ljudnivåer vissa stunder omkring 

60 dB över en timme. En patient upplevde ljudnivåer som på ett diskotek under 15 minuter 

som kan jämföras med 110 dB. Dessa ljudnivåer försvårade insomningen då den 

rekommenderade ljudnivån var 30 dB. På en akutvårdsavdelning infördes en lugn stund för att 

utvärdera resultat av detta (Gardner, et al., 2009). Den lugna stunden innebar begränsade 

besökstider, minskning av personalaktivitet, begränsade behandlingar, främja god komfort 

och minskning av miljöfaktorer såsom ljud och ljus. Resultatet visade att ljudnivåerna sänktes 

genom dessa åtgärder, se tabell III. Genomförandet av lugn stund under olika tider på dygnet 

på en neurologisk intensivvårdsavdelning bidrog också till att ljudnivån sänktes och patienter 

upplevde att ljuden minskade till hälften (Dennis, et al., 2010). För att främja lugn stund under 

dygnet tonades ljus ned, aktivitetsnivå bland personalen minskades, onödiga 

omvårdnadsåtgärder undveks och volym på telefoner och samtalston sänktes. Innan 

genomförandet av den lugna stunden mättes ljudnivån till 58,3 dB, under den lugna stunden 

56.9 dB och efter 59.5 dB, se tabell III, som enligt studien var högre än vad EPA 

rekommenderade. Efter genomförandet av lugn stund under natten minskade ljudnivån mer 

och ljudnivåerna var mer kontinuerliga jämfört med dagen. Detta medförde att patienterna sov 

bättre under den lugna stunden.  

Patienter med gynekologisk cancer eller bröstcancer som ansåg sig sova sämre under 

sjukhusvistelsen hade sömnstörningar på grund av att de delade rum med andra patienter 

(Furlani & Ceolim, 2006). På en medicinsk vårdavdelning utsattes patienterna i enkelrum 

däremot för högre ljudnivå, men de fick ändå en längre period av oavbruten sömn och något 

bättre sömnkvalitet, se tabell III (Missildine, et al., 2010).  
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Tabell 3. Sammanställning av ljudnivåer i decibel i studierna 

 

Avdelning/Land/År/Författare Medelvärde 

 

Högsta värde Lägsta värde 

Kirurgisk intensivvårdsavdelning 

Taiwan 2010 

 

Li S-Y,  

Wang T-J,  

Wu S. F. V,  

Liang S-Y 

Tung H-H. 

Experimentella gruppen 

50 dB 

Kontrollgruppen  

57 dB 

Experimentella 

gruppen  

51 dB 

Kontrollgruppen 

59 dB 

 

Kirurgisk vårdavdelning 

Storbritannien 2008 

 

Lane T, 

East L. A. 

Under hela dygnet  

42,28 dB 

70 dB Under natten 

36 dB 

Intensivvårdsavdelning 

Turkiet 2007 

 

Akansel N,  

Kaymakci I. 

65 dB 89 dB 49 dB 

Intensivvårdsavdelning  

Finland 2010 

 

Meriläinen M,  

Kyngäs H,  

Ala-Kokko T. 

48 - 81 dB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akutvårdsavdelning  

Australien 2008 

 

Gardner G,  

Collins C,  

Osborne S,  Henderson A, 

Eastwood M. 

Experimentella gruppen 

51,3 dB  

Kontrollgruppen 

61,6 dB 

  

Akutvårdsavdelning 

USA 2008 

 

Missildine K. 

Under natten 52,87 dB   

 

 

Neurologisk 

intensivvårdsavdelning 

Sverige 2004 

 

Monsén M. G, 

Edéll-Gustafsson U. M. 

Innan lugn stund  

51,25 - 73,63 dB 

Efter lugn stund h 

41,5 - 95 dB 

Innan lugn 

stund  

61 - 111,5 dB 

Efter lugn stund 

54,5 - 114 dB 
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Avdelning/Land/År/Författare Medelvärde 

 

Högsta värde Lägsta värde 

Neurologisk 

intensivvårdsavdelning 

USA 2010 

 

Dennis C.M,  

Lee R. Knowles, 

Woodard E, 

Szalaj J.J.  

Walker C.A. 

Innan lugn stund  

58,3 dB  

Under lugn stund  

56,9 dB  

Efter lugn stund  

59,5 dB 

  

Medicinisk vårdavdelning 

USA 2010 

 

Missildine K,  

Bergstrom N,  

Meininger J,  

Richards K,  

Foreman D. 

Enkelrum 49,65 dB  

Delade rum 52 dB 

Enkelrum 

73 dB 

Delade rum 

70,2 dB 

 

 

Temperaturens påverkan på sömn 
 

Patienter på medicin-, kirurgi-, psykiatri- och intensivvårdsavdelningar uppgav att en 

miljöfaktor som störde sömnen var rumstemperaturen (Dogan, et al., 2005; Meriläinen, et al., 

2010; Tranmer, et al., 2003). Patienter på en kirurgisk vårdavdelning rapporterade att de sov 

sämre under sjukhusvistelsen på grund av att det var varmt i rummet under natten (Furlani & 

Ceolim, 2006; Nicolas, et al., 2008). På en rehabiliteringsavdelning framkom det däremot att 

patienterna upplevde att det var för kallt under natten. De upplevde att de fick vänta på 

sjukvårdspersonalen för att exempelvis få en extra filt, och det gjorde att de förblev vakna 

(Lee, et al., 2007). I Ugras och Öztekin (2007) studie framkom det att 20 av 84 patienter på en 

neurologisk intensivvårdsavdelning tyckte det var för kallt och 11 patienter upplevde att det 

var för varmt för att kunna sova under natten.  

 

Diskussion  
 

Metoddiskussion 
 

Databaserna som användes vid sökningarna var Cinahl, PubMed, PsycInfo och Academic 

Search Elite. Dessa databaser ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte. Cinahl gav flest 

relevanta artiklar till resultatet. PubMed, Academic Search Elite och PsycInfo gav 6 

användbara artiklar, se bilaga II, men de flesta var dubbletter som redan hittats från Cinahl. 

Bearbetningen av artiklarna lästes av samtliga medlemmar och det gjordes för att 

misstolkningar skulle undvikas och att alla medlemmar skulle få överensstämmande 

kunskaper angående artiklarna. Sökorden valdes utifrån syftet och kombinerades olika i varje 

databas. Fler sökord och sökkombinationer gjordes, dock hittades inga ytterligare artiklar än 

de artiklar som uppkom på sökordet sleep. Det kunde bero på att sökordet sleep fångade upp 
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alla relevanta artiklar inom området för sömn. Efter att sökning gjorts på miljöfaktorer utifrån 

syftet och utan önskvärt resultat fick ordet specificeras. Ett förslag till förbättrad och bredare 

sökning kunde åstadkommit om fler databaser och avhandlingar använts. Åren begränsades 

till en början från 2002 och framåt. En styrka var att de äldre artiklarna fortfarande kunde ses 

som aktuella för att de studerade delvis samma problematik som idag, och det påverkade 

därför inte litteraturstudiens resultat. Sömn på sjukhus har under lång tid varit ett problem och 

var viktigt för tillfrisknad för alla sjuka patienter oberoende på var man lever på jorden. 

Artiklarnas ursprung kommer från olika delar av världen, Turkiet, Storbritannien, USA, 

Brasilien, Kanada, Australien, Kina, Taiwan, Finland, Sverige, Spanien och Hongkong. Det 

kan tolkas som en svaghet eftersom kulturen och standard på vårdavdelningarna skiljer sig 

mellan de olika länderna. Sömn är ett ämne som kan generaliseras och därför användes alla 

artiklarna till resultatet oavsett ursprung. Vissa författare förekom i fler än en artikel och det 

kan ses som en svaghet eller en stryka. En styrka kunde vara att författaren är kompetent inom 

ämnet men det kan även resultera i att enbart en synvinkel av problemet belyses.  

De olika typer av vårdavdelningar som framkom från artiklarna var intensivvårdsavdelning, 

neurologisk intensivvårdsavdelning, akutvårdsavdelning, medicinsk vårdavdelning, 

rehabiliteringsavdelning och kirurgisk vårdavdelning. Dessa vårdavdelningar kan anses vara 

olika, men trots deras olika specialiteter uppgavs samma miljöfaktorer som störde sömnen, se 

bilaga III. Det kan ses som en styrka i denna litteraturstudie då störande miljöfaktorer för 

sömnen inte skiljde sig från patienter och vårdavdelningar.   

 

Resultatdiskussion 
 

Av det 21 artiklar som användes till studiens resultat ansågs alla ha en tillräckligt god 

vetenskaplighet. Artiklarna granskades till grad I och II enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsformulär, som betydde god och mycket god vetenskaplighet. De artiklar som fick 

grad II saknade dokumentation av bortfall och/ eller etisk granskning, dock ansågs artiklarna 

relevanta till resultatet då vetenskapliga artiklar måste vara etiskt godkända för att publiceras i 

vetenskapliga tidskrifter. Då bortfall inte var angivet i vissa artiklar behövde det inte tolkas 

som negativt då artiklarna eventuellt inte hade något bortfall. Artiklarna kunde få sämre 

poäng enligt bedömningsmallen Carlsson et al. (2003) då författarna inte angav bortfall och 

etiskt godkännande, trots att artiklarna inte hade dessa brister. I samtliga artiklar som 

granskades nämndes sömn, och det ses som en styrka då det var huvudordet i 

litteraturstudiens syfte. Det var 7 artiklar som studerade hur ljud påverkade patienternas sömn 

på sjukhus, 3 artiklar studerade hur ljud och ljus påverkade patienternas sömn och 11 artiklar 

studerade sömn generellt på sjukhus. Sökning på ljus och temperatur gav inga användbara 

artiklar till resultatet, dock fanns relevant information om ämnena i de generella artiklarna om 

sömn. Forskningen i vissa artiklar hade olika perspektiv antingen från sjukvårdspersonalens- 

eller patienters perspektiv. Det ansågs vara en stryka eftersom både sjukvårdspersonalen och 

patienters uppfattningar belystes.   

Sömn är bland det viktigaste för tillfrisknad (Söderström, 2007). På grund av samhällets 

framgång idag har elektronikens utveckling gått snabbt och bidrar till att patienterna i vissa 

fall kan utföra sitt arbete på sjukhuset, samt att de är kontaktbara för andra genom telefon och 

datorer. Det är känt att mobiltelefoner ska stängas av då strålningen stör den medicinsk 

tekniska utrustningen på avdelningen, dock kan det finnas bristande kunskap om att strålning 

orsakar störningar i sömnen om mobiltelefonen ligger för nära patienten. I studierna Dogan et 
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al. (2005), Ugras och Öztekin (2007) bekräftades det att TV och radio störde patienternas 

sömn. Därför kan det vara viktigt att sjukvårdspersonal informerar om att stänga av elektronik 

under tiden på sjukhuset, för att minska strålningen till medicinsk teknisk utrustning och att 

minska störningar under sömnen för patienter. Elektroniken har också bidragit till 

utvecklingen av TV:n, och som blivit en vanlig rutin för många människor innan sänggående. 

Genom att titta på TV ökar ljud- och ljusexponering som orsakar ökad hjärnaktivitet som 

påverkar sömnen negativt. Det tar en viss tid för hjärnan att reducera aktiviteten som skapats 

av att titta på TV och den förhöjda hjärnaktiviteten kan bidrar till försvårad insomning. Därför 

rekommenderas det inte att titta på TV en stund innan sänggående. Eftersom TV:n avger ljud 

och ljus kan det även påverka andra patienter i samma rum som behöver sömn och vila.   

Patienter på en intensivvårdsavdelning som sov i enkelrum utsattes för högre ljusnivåer än i 

delade rum, dock hade patienterna en bättre sömn i enkelrum och det berodde på en jämnare 

ljusnivå. Ljustopparna var fler i de delade rummen som orsakade fler uppvaknande hos 

patienterna (Meriläinen, et al., 2010). Ljustopparna kunde bero på fler omvårdnadstillfällen, 

eftersom det var fler patienter i samma rum. Ljusnivåerna kan vara högre i enkelrum på grund 

av att patienter i sämre skick oftast tilldelas dessa rum. Patienter i sämre skick kan behöva 

mer observation och övervakning av vitala funktioner som medför kontinuerligt högre 

ljusnivåer. Ljudnivån var också högre och jämnare i enkelrum, och även ljudtopparna 

förekom oftare i delade rum (Missildine, et al., 2010). Det kan också bero på att fler 

omvårdnadsåtgärder utförs i delade rum under natten, men även att patienterna blir störda av 

varandra. Det är något som Voyer et al. (2006) nämnde i sin studie genom att poängtera att 

TV och medpatienter var störande faktorer för sömnen.  

I delade rum kan det vara svårt att tillgodose allas önskan, när det gäller exempelvis 

temperatur, ljus och kvällsrutiner. Sömnvanor från hemmet påverkade vilken temperatur som 

patienterna önskade (Lee, et al., 2007). Den optimala rumstemperaturen ansågs vara 15 till 18 

grader och under 12 grader ökade risken för sömnstörningar (Åkerstedt, 2002) och beroende 

på sjukdomstillstånd varierade den önskade rumstemperaturen hos patienterna (Engberg, 

1990). Upplevd behaglig rumstemperatur på natten kan även bero på ursprung och kultur. I 

varmare länder kan patienter vara van att sova i högre rumstemperaturer, medan de som lever 

i ett kallare klimat kan vara van vid svalare. När patienterna på en rehabiliteringsavdelning 

frös uppgav de att de fick vänta på sjukvårdspersonal, för att få exempelvis en filt och de 

förblev då vakna på grund av otillfredsställd sängkomfort (Lee, et al., 2007). Det kan 

troligtvis bero på att det är färre sjukvårdspersonal under natten, som bidrar till att de inte 

hinner med det patienterna önskar. Åkerstedt (2002) ansåg att rumstemperaturen hade en 

betydelse för sömnen och att en hög temperatur ledde till trötthet. Det stärkte även Florence 

Nightingale på 1800-talet som nämnde att det var viktigt med jämn rumstemperatur och att 

inte ha det för varmt som orsakade sömnighet och andningsproblem (Engberg, 1990). 

Som nämnts ovan kan patienter som delar rum få en försämrad sömnkvalitet av olika 

anledningar. Ytterligare kan en anledning vara dofter som patienter utsätts för som 

exempelvis bristande hygien och sjukdomstillstånd hos medpatienter. Endast Ugras och 

Öztekin (2007) uppmärksammade att olika lukter på avdelningen påverkade patienternas 

nattsömn negativt. Hos friska individer kan känsligheten för lukt variera, och är något som 

kan förstärkas vid sjukdom. Lukter som i normala fall inte upplevs störande, kan förstärkas 

för patienterna under sjukdomen och därmed påverka sömnen negativt. Beroende på var 

patientrummen är placerade på avdelningen kan patienter utsättas för olika dofter exempelvis 

matos om rummet är placerat nära köket eller otrevliga dofter från toaletten och sköljen. 
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Dessa rum orsakar även höga ljudnivåer för närliggande patientrum som kan bidra till 

försämrad sömn för patienterna.   

Rum som låg i närheten av sjuksköterskeexpeditionen hade också högre ljudnivåer som kunde 

öka upp till 12 dB om personalen inte tänkte på hur de samtalade och inte stängde dörren till 

expeditionen (Akansel & Kaymakci, 2008; Christensen, 2005). En vanlig samtalston har en 

ljudnivå på 45 dB (Åkerstedt, 2002) som är 10 dB över WHO:s rekommendation enligt 

Richardsson et al. (2008). Det är något som lätt kan överskridas på natten om 

sjukvårdspersonalen inte är medvetna om hur lätt ljudnivåerna ökar. För att minska till den 

rekommenderade ljudnivån på natten bör personalen ha en samtalston som kan jämföras med 

viskning. I en studie gjord av Spence et al. (2011) visade resultatet att 71 av 148 

hjärtopererade patienter uppgav att samtal från sjuksköterskeexpeditionen störde deras sömn 

under sjukhusvistelsen. Enligt Akansel och Kaymakci (2008) och Christensen(2005) 

registrerades högre ljudnivåer mellan klockan 14.00 och 16.00, som kan förklaras med att 

personalbyte skedde under denna tid på avdelningen. Ljudnivåerna på avdelningen ökade 

mellan klockan 08.00 och 11.00 och en av orsakerna berodde på att fler professioner vistades 

på avdelningen samtidigt, exempelvis sjukgymnast och läkare. Ljudnivåerna minskade mellan 

klockan 16.00 och 17.00 då dagpersonalen gått hem och aktiviteten var som lägst på 

avdelningen (Christensen, 2005). Det är något högre ljudnivåer under dagen och det kan ses 

både positivt och negativt. Är det mycket rörelse under vissa tider kan det medföra att 

patienterna håller sig vakna, som bidrar till förbättrad nattsömn. Medan de som är kritiskt 

sjuka behöver en lugnare omgivning för att kunna erhålla en tupplur på dagen eftersom de är i 

behov av mer sömn för tillfrisknad än andra patientgrupper. Kritiskt sjuka patienter kan 

medvetet placeras nära sjuksköterskeexpeditionen, eftersom sjuksköterskan önskar 

kontinuerlig observation och de kan uppleva trygghet att ha de kritiskt sjuka patienterna i 

närheten. Det kan vara positivt att ha patienten på nära håll om tillståndet skulle försämras 

och om omvårdnadsåtgärder snabbt skulle behöva vidtas, dock kan det vara negativt eftersom 

det bidrar till högre ljudnivåer i rummet om det är placerat i närheten av 

sjuksköterskeexpeditionen. I en studie gjord av Akansel och Kaymakci (2008) upplevde 

patienterna precis som sjuksköterskorna, att en intensivvårdsavdelning var trygg eftersom 

sjukvårdspersonal fanns i närheten och att patienterna kunde höra den avancerade 

utrustningen. Medan andra patienter på olika vårdavdelningar uppgav att ljud var en störande 

faktor för sömnen (Dogan, et al., 2005; Tranmer, et al., 2003; Ugras & Öztekin, 2007). 

Däremot konstaterade Tranmer et al. (2003) att patienter som vistats en längre tid på en 

avdelning kunde vänja sig vid sjukhusmiljön. Det resulterade i att patienter inte längre 

reagerade lika starkt på de ljud som tidigare upplevts störande. Trots detta var det ändå 

samma störande miljöfaktorer som påverkade patienters sömn under hela sjukhusvistelsen.    

På en neurologisk intensivvårdsavdelning och en akutvårdsavdelning infördes en lugn stund 

som resulterade i att ljudnivåerna sänktes (Dennis, et al., 2010; Gardner, et al., 2009), dock 

inte till den rekommenderade ljudnivån (Gardner, et al., 2009). Som tidigare nämnt kan det 

bero på att allt ljud på avdelningen inte kan reduceras, både från sjukvårdspersonal och 

medicinsk teknisk utrustning. Sjuksköterskan kan i vissa fall medvetet undvika sänkningen på 

medicinsk teknisk utrustning även om möjligheten finns. Det kan bero på rädsla över att sänka 

volymen för mycket och då inte höra larmsignalen. Patienterna hade större chans att somna 

under den lugna stunden som infördes och medförde förbättrad sömn (Dennis, el al., 2010; 

Gardner, et al., 2009). Det kan vara gynnsamt om den lugna stunden förekommer under natten 

då det främjar god sömn. Det kan dock vara ogynnsamt om den istället förekommer under 

dagen, då det kan främjar till tupplur, och som sedan påverkar den kommande nattsömnen 
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negativt. Positivt med att ha en lugn stund under dagen kan vara för de patienter som är 

kritiskt sjuka och som behöver en lugnare miljö.  

Åkerstedt (2002) nämnde att en tupplur var effektiv för återhämtning när patienter skulle 

komplettera en förlorad nattsömn. För att patienter skulle övervinna tröttheten var 20-30 

minuters tupplur tillräckligt. Det är något som lätt kan överskridas under sjukhusvistelsen, och 

som orsakar understimulering och brist på aktivitet som leder till tristess. Patientrummen kan 

upplevas som en spartansk och opersonlig miljö som delvis består av en säng. I vissa fall kan 

sängen vara den enda sittplatsen och att sysslor såsom att titta på TV, användning av dator och 

läsning utförs i sängen. Det är sedan tidigare känt att sömnen blir bäst om sängen enbart 

förknippas med sömn. Fox et al. (2010) hävdade att patienterna började få sömnproblem efter 

fem dygn oavbruten tid i sängen. Det kunde tolkas att patienterna hade någon form av 

sömnproblem efter femte dygnet. Därför kan det anses viktigt att sjusköterskan uppmuntrar 

patienterna till mobilisering, exempelvis gå i korridoren eller att utföra sysslor i dagrummet 

istället för sängen. Det för att främja nattsömnen och minska onödiga tupplurar under dagen. 

Sjuksköterskor kan också vara en bidragande orsak till att patienter tar tupplurar under dagen. 

Sjukvårdspersonal har ibland ett kontrollbehov över att veta vart patienterna befinner sig och 

enklast är då om patienterna ligger i sina sängar. Det är något som underlättar för 

sjuksköterskorna vid medicinering och andra omvårdnadsaktiviteter som utförs samt när 

läkarna vill komma i kontakt med patienterna. En del patienter upplevde dock att de var 

tvungna att kompensera den bristande nattsömnen genom att sova på dagen (Lane, et al., 

2008). Det kan ha orsakats av att patienterna blivit störda av olika miljöfaktorer under natten, 

såsom ljud och ljus. För de patienterna som kände sig tvungna att kompensera nattsömnen kan 

obegränsade besökstider hindra detta. Gardner et al. (2009) införde begränsade besökstider 

som gav ett positivt resultat enligt patienterna, dock ansåg anhöriga att det var för lite tid. Det 

kan tyda på att patienterna uppskattar sin ensamtid för att kunna återhämta sig. Christensen 

(2005) menade att sjukvårdspersonalen och anhöriga inte alltid tog hänsyn till sömnens 

betydelse för tillfrisknad hos patienterna. Det kan bero på okunskap från både anhöriga och 

sjukvårdspersonalen, men också att de glömmer bort miljöns betydelse för sömn. 

Ljusexponering på kvällen försämrade sömnen eftersom dygnsrytmen då förlängs och det är 

därför exponering av ljus rekommenderas under morgontimmarna eftersom det följer den 

naturliga biologiska cykeln (Broman, 2009). Mindre ljusexponering dagtid ledde till ökad 

melatoninhalt som gav trötthet på dagen och kunde orsaka sömnproblem till natten (Voyer, et 

al., 2006). I sjukhusmiljön var ljuset ofta starkt som bidrog till att patienterna höll sig vakna 

under dagen, dock var ljuset fortfarande för starkt nattetid för att främja en god sömn 

(Higging, et al., 2007). Melatonin behövs för att underlätta insomningen, därför bör ljuset 

vara starkt på dagen och minskas under kvällen. För att reducera ljusexponeringen under 

natten kan sjukvårdspersonal planera omvårdnadstillfällena och därmed minska onödiga 

uppvaknanden för patienterna.  

Li et al. (2011) undersökte en experimentell grupp och en kontrollgrupp på kirurgisk 

intensivvårdsavdelning, där den experimentella gruppen följde riktlinjer för att minska 

störande miljöfaktorer som bland annat innebar att minska ljuset till 40 lux. Resultatet visade 

ingen skillnad av sömnavbrott under natten jämfört mellan de två grupperna. Orsaken till det 

kan bero på att ljud från omvårdnadsåtgärder är den främsta orsaken till sömnstörningar. 

Eftersom omvårdnadsaktiviteter även kan ske under natten blir patienter utsatta för 

ljusexponering av sjukvårdspersonalens ficklampor som används som redskap. Även om 

sjuksköterskorna försökt minska ljusexponeringen med hjälp av ficklampor istället för att 

använda taklampan i patientrummen registreras enligt Söderström (2007) och Åkerstedt 
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(2002) 9 procent av ljuset trots slutna ögon. Enligt Jarman et al. (2002) uppgav patienterna på 

en medicinsk. Och kirurgisk vårdavdelning att deras nattsömn stördes på grund av 

sjukvårdspersonalens ficklampor. Omvårdnadsaktiviteter under natten hindrade patienters 

sömn och detta tolkades olika mellan sjuksköterskorna och patienterna. Nästan alla 

sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning uppgav att omvårdnaden under natten inte var 

störande för patienternas sömn, medan hälften av patienterna upplevde det som störande 

(Johansson, et al., 2005). Sjuksköterskorna överskattade ofta patienternas sömn jämfört med 

vad patienterna själva uppgav. Även om sjuksköterskorna uppmärksammade problemet 

vidtogs inga åtgärder och det berodde delvis på att ljudet kom från många olika källor som 

patienterna nämnde (Lei, et al., 2009). Överskattning av patienters sömn kan bero på dålig 

kommunikation mellan patient och sjuksköterska och att sömnens betydelse inte har tillräcklig 

stor del i omvårdnaden.  

Patienter på kirurgisk vårdavdelning var efter operation uppkopplade på flera medicinsk 

tekniska utrustningar och i större behov av omvårdnad än patienter på en medicinsk 

vårdavdelning (Tranmer, et al., 2003). Patienter på kirurgisk vårdavdelning upplevde sig 

också mer störda under nätterna än patienter på en medicinsk vårdavdelning, främst första 

natten. Det berodde på att de patienter på kirurgisk vårdavdelning upplevde sig vara 

immobiliserade på grund av den medicinsk tekniska utrustningen och postoperativ smärta och 

blev då mer beroende av omvårdnad från sjukvårdspersonalen (Meriläinen, et al., 2010). 

Dessa patienter kan exponeras extra mycket för ljud och ljus eftersom de kräver mer 

omvårdnad och även administrering av läkemedel för den postoperativa smärtan medför störd 

sömn. Därför är det viktigt att sjusköterskan planerar bland annat administrering av läkemedel 

så att omvårdnadstillfällena minkas.  

I en studie gjord på äldre patienter framkom det att de var mer känsliga för yttre faktorer som 

ljud, ljus, temperatur (Tranmer, et al., 2003; Voyer, et al., 2006) och den främmande miljön 

vilket påverkade deras sömn negativt (Missildine, 2008) jämfört med yngre patienter. Äldre 

patienter behövde även fler dagar för att anpassa sig till den nya miljön (Voyer, et al., 2006). 

De krävde också en mer sammanhängande sömn eftersom sömnkvaliteten med åldern blir 

sämre. Rutiner har visat sig vara viktigt för alla patienter oberoende på ålder, dock framkom 

det att äldre patienter påverkades mer av miljöombyte och förändrade rutiner. Därför fann 

äldre patienter mer trygghet i att ha fasta rutiner som i sin tur bidrog till bättre sömn 

(Söderström, 2007). Äldre kan drabbas av konfusion på grund av förändringar och 

miljöombyte. De kan bli oroliga och få svårt att finna ro som kan påverkar deras sömn 

negativt. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonal uppmärksammar dessa symtom och 

hjälper patienterna till fasta rutiner. Ett förslag kan vara att följa ljussättningen efter dygnet, 

och då exponera ljus på rummet under dagen och mörklägga under kvällen. Miljön bör även 

vara tyst och lugn och enkelrum kan vara nödvändigt för dessa patienter.  

Lee et al. (2007) och Meriläinen et al. (2010) påvisade att morgonrutiner bidrog till att 

patienterna blev väckta och det upplevdes störande för deras sömn. De kände sig stressade för 

att vårdpersonalen önskade att alla omvårdnadsmoment skulle vara genomförda innan frukost. 

Även ovana kvällsrutiner påverkade hur nattsömnen skulle bli för alla patienterna oavsett 

ålder. Patienterna uppgav att sömnkvaliteten försämrades då de var tvungna att lägga sig 

tidigare än vanligt och mot deras önskan. I Jarmans et al. (2002) studie framkom det att 

förändrade medicintider på en medicinsk- och kirurgisk vårdavdelning hade en positiv 

inverkan på patienterna och deras sömn. De förändrade medicintiderna gjorde att de fick 

samma rutiner som i hemmet, och det bidrog till att patienterna inte behövde bli väckta 

tidigare än vanligt. Genom individuellt anpassade medicintider upplevde patienterna en bättre 
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kontroll över sin situation som skapade trygghet. Resultatet kan tolkas att sömn främjas 

genom individuellanpassade medicintider som leder till att patienterna får sova de tider som 

de är vana vid från hemmet. Sjuksköterskor har en viktig uppgift att uppmärksamma 

sömnproblem hos patienter och att vidta relevanta åtgärder för att förbättra sovmiljön. De bör 

vid ankomstsamtalet ta sig tid för att uppmärksamma patienters rutiner från hemmet och 

önskningar kring sömnen. De ska även följa upp patienters sömn under hela sjukhusvistelsen 

(Jarman, et al., 2002). 

    

Konklusion 
 

Olika miljöfaktorer på sjukhus påverkar patienters sömn negativt, som orsakar nedsatt 

tillfrisknad och längre vårdtider. Miljöfaktorer påverkar patienter mer eller mindre beroende 

på individ och diagnos, dock är de primära miljöfaktorerna temperatur, ljud och ljus som stör 

patienters sömn. Önskvärd rumstemperatur är individuell för alla patienter och kan bero på 

kultur, vanor och diagnos. Medicinsk teknisk utrustning på sjukhus avger ljud och är en 

bidragande orsak till störd sömn. Det finns ljud på vårdavdelningar som kan sänkas, dock är 

reducering av allt ljud oundvikligt. Patienter i enkelrum utsätts för högre ljud- och ljusnivåer 

men har ändå en bättre sömn, eftersom ljud- och ljusnivåerna är mer kontinuerliga jämfört 

med delade rum som har fler ljud- och ljustoppar. Sjukvårdspersonal är i många studier den 

främsta orsaken till ljud- och ljusexponering på grund av omvårdnadsåtgärder och hög 

samtalston mellan sjukvårdspersonal. Anhöriga och medpatienter skapar även höga ljudnivåer 

som stör sömnen för patienterna under sjukhusvistelsen. Det är något som kan förbättras 

genom schemalagda besökstider för anhöriga. Införandet av en planerad lugn stund på 

vårdavdelningar under dygnet bidrar till sänkning av ljudnivå. Det är positivt för patienter 

sömn, då de får chans till mer återhämtning. Annorlunda morgon- och kvällsrutiner jämfört 

med hemmet kan också orsaka sömnproblem hos patienter, då rutinerna rubbar den invanda 

dygnsrytmen.  

 

Implikation 
 

Sömn är ett grundläggande begrepp inom sjukvården och har sedan länge varit ett känt behov 

för tillfrisknad, därför är det relativt lätt för sjuksköterskor att vidta åtgärder för att främja 

sömn. Redan under sjuksköterskeutbildningen ska en fördjupad kunskap om sömn 

introduceras och det ska även erbjudas utbildningar kontinuerligt för verksamma 

sjuksköterskor. Utbildningen ska innehålla information om hur sömn- och rutinförändringar 

kan förbättras på vårdavdelningar, samt miljöfaktorers påverkan på sömn. En lugn stund ska 

genomföras regelbundet för att uppmärksamma hur ljud- och ljusnivåerna är på avdelningen, 

och det för att kunna vidta relevanta åtgärder som leder till förbättrad miljö. Patienter på 

sjukhus ska få information om sömnens betydelse och även anhöriga ska bli erbjudna 

informationen om de önskar. Vidare forskning borde inrikta sig på ombyggnationer på 

sjukhus för att minska ljudnivåerna på vårdavdelningar. Isolering i väggarna ska förbättras 

och placering av sjuksköterskeexpeditionen ska vara på ett avstånd från patienterna så att 

deras sömn inte störs. Larmsystemet på vårdavdelningen under natten ska övergå till 

personsökare som sjukvårdpersonalen bär på sig för att minska ljudnivåerna. Vid 

ankomstsamtalet ska patienters sömnvanor och rutiner från hemmet uppmärksammas. 
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Därefter planerar sjuksköterskan morgon- och kvällsrutiner efter patienternas önskan, så 

rutinerna blir individanpassade.
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breast cancer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Syftet var att beskriva 

normal sömnkvalitet 

hos kvinnor som led av 

gynekologisk cancer 

eller bröstcancer och 

sedan jämföra den 

normala sömnen med 

sömnkvalitet på 

sjukhus. 

En kvantitativ metod där författarna 

använt sig av ett frågeformulär 

Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI) som mäter sömnkvaliteten.  

 

Urvalet var 25 kvinnor med 

gynekologisk cancer eller 

bröstcancer. Alla som uppfyllde 

inklusionskriterierna blev 

tillfrågade och det var frivilligt 

deltagande. De som var med i 

studien skulle vara mellan 25 – 78 

år.  

I studien belystes vikten av att 

sjuksköterskan använde sig av 

evidensbaserad kunskap så att de 

kunde främja patienternas sömn på 

sjukhuset.   

 

 

 

 

 

 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas  

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte 

 

Metod  

Urval  

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
 

2008 

Australien  

Cinahl 

Gardner G,  

Collins C,  

Osborne S,  

Henderson A, 

Eastwood M.  

Creating a therapeutic 

environment: A non-

randomised controlled 

trial of a quiet time 

intervention for patients 

in acute care. 

Syftet var att utvärdera 

effekten av en 

inplanerad lugn stund 

inom akutsjukvården. 

En kvantitativ icke-randomiserad 

kontrollstudie. Författarna använde 

Castle Model för mätning av 

ljudnivån och Epworth sömnighet 

skala, och ett frågeformulär SF12. 

 

Urvalet var 299 patienter från en 

akutvårdsavdelning. 138 patienter, 

69 män och 79 kvinnor och ålder 

var mellan 19- 76 år i 

experimentella gruppen och 161 

patienter, 98 män och 58 kvinnor 

med åldrarna 19 – 56 år i 

kontrollgruppen.  

 

 

 

Det visades att en lugn stund hade 

en positiv effekt på ljudnivå och 

förbättrade patienternas sömn och 

vila. Lugn stund visades vara 

positivt för både patienter, personal 

och anhöriga. Det var en lätt åtgärd 

att vidta vid sömnproblem för 

patienterna. 

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

Australien 

Cinahl 

Jarman H, 

Jacobs E, 

Walter R, 

Witney C,  

Zielinski V. 

Allowing the patients to 

sleep: Flexible 

medication times in an 

acute hospital. 

Syftet var att jämföra 

patienters sömnvanor 

hemma och på sjukhus. 

Undersöka patientens 

tillfredsställelse med 

förändrade 

medicintider och 

undersöka om 

förändringen fick några 

konsekvenser för 

omvårdnaden. 

 

En kvantitativ metod med två 

frågeformulär, ett till 

sjuksköterskorna och ett till 

patienterna för att mäta sömn. 

 

Deskriptiv studie med 

bekvämlighetsurval. 52 patienter, 

24 män och 28 kvinnor med 

åldrarna mellan 18- 85 år.  25 

sjuksköterskor från medicinsk- och 

kirurgisk vårdavdelning 

 

 

I studien framkom det att tiderna för 

läkemedelsadministrering bör 

ändras så att det liknar rutinerna 

från hemmet. Det har visat positiv 

effekt och främjade till god sömn 
för patienterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bilaga III:5 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas  

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte 

 

Metod  

Urval  

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
 

2008 

Storbritannien 

Cinahl 

 

Lane T, 

East L. A.  

Sleep disruption 

experienced by surgical 

patients in an acute 

hospital. 

Syftet var att öka 

sjuksköterskors 

medvetenhet av 

faktorer som påverkar 

sömnen för patienter på 

en kirurgisk 

vårdavdelning.  

Kvalitativ och kvantitativ studie där 

författarna använde sig av ett 

självrapporterat frågeformulär, för 

att identifiera faktorer som störde 

sömnen. En fyrastegs modell 

användes. 

 

Urvalet var slumpmässigt med 17 

patienter. 12 män och 5 kvinnor 

med åldrarna 18- 29 år, på en 

kirurgisk akutvårdsavdelning.  

Studien visade att ljud, smärta och 

oro var det som gjorde att 

patienterna inte kunde sova. Det 

fanns fyra olika åtgärder som 

sjuksköterskor gjorde, såsom 

användning av öronproppar, 

förklarade avdelningsrutiner för 

patienten, schemalagda tider för 

tupplur och uppmuntrade 

patienterna till olika behandlingar. 

   

Kval.  

Grad I 

Kvan. 

Grad I 

 

2007 

Hong Kong 

Cinahl 

 

Lee C, 

Low L, 

Twinn S. 

Older men’s experiences 

of sleep in the hospital. 

Syftet var att undersöka 

äldre mäns erfarenheter 

av att sova på sjukhus. 

En kvalitativ metod där författarna 

använde sig av semistrukturerade 

intervjuer och dagböcker.   

 

Bekvämlighetsurval av 6 manliga 

kinesiska patienter på 

rehabiliteringsavdelning. 

Patienterna upplevde stora 

förändringar i sina sömnvanor under 

sjukhusvistelsen. Sjukhusmiljön 

kunde göra att patienterna fick en 

känsla av hjälplöshet vilket kunde 

leda till sömnstörningar. Hos äldre 

patienter kunde även sömnkvaliteten 

påverkas av kulturell tro. 

Sjuksköterskor hade en viktig 

uppgift att uppmärksamma 

patienternas sömnbehov redan vid 

ankomsten till avdelningen. Det 

skapade möjlighet att åtgärda 

eventuella sömnproblem.    

 

 

 

 

 

 

Grad I 



 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas  

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte 

 

Metod  

Urval  

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet  
 

2009 

Kina 

Cinahl 

Lei Z, 

Qiongjing Y,  

Qiuli W,  

Sabrina K, 

Xiaojing L,  

Changli W. 

Sleep quality and sleep 

disturbing factors of 

inpatients in a Chinese 

general hospital. 

Syftet var att fastställa 

sömnkvaliteten och 

störande faktorer hos 

inneliggande patienter 

och jämföra 

uppfattningarna mellan 

sjuksköterskor och 

patienter. 

En kvantitativ metod där författarna 

använt två frågeformulär, 

Pittsburgh Sleep Quality Index och 

ett eget utformat frågeformulär, för 

att mäta sömnkvaliteten.  

 

 

Urvalet var slumpmässigt på 

kirurgisk- och medicinsk 

vårdavdelning. 397 patienter, 248 

män och 149 kvinnor. 101 

sjuksköterskor deltog i studien.  

I studien framkom det att många 

patienter rapporterades ha dålig 

sömn under sjukhusvistelsen, detta 

på grund av störningar av olika slag. 

Det visade sig även finnas en 

skillnad mellan sjuksköterskorna 

och patienternas uppfattningar 

angående patienternas sömn. För att 

sjukvårdspersonalen skulle kunna 

minska de störande faktorerna 

krävdes utbildning. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010 

Taiwan 

PsycInfo 

 

Li S-Y,  

Wang T-J,  

Wu S F V,  

Liang S-Y, 

Tung H-H. 

Efficacy of controlling 

night-time noise and 

activities to improve 

patients’ sleep quality in 

a surgical intensive care 

unit. 

Syftet var att undersöka 

effekterna från 

riktlinjer för att 

förbättra 

sömnkvaliteten hos 

patienterna på en 

kirurgisk 

intensivvårdsavdelning.  

En kvantitativ metod där författarna 

använde sig av två metoder. Ett 

frågeformulär för att mäta 

sömnkvaliteten, Richards Campell 

Questionnarie och ett instrument för 

att mäta ljudnivåerna, Electrical 

Electronic Corp mode: TES. 

 

Urvalet sammanställdes med hjälp 

av bekvämlighetsurval från en 

kirurgisk intensivvårdsavdelning 

som bestod av 28 patienter i 

experimentella gruppen och 27 

kontrollgruppen. Totalt var det 37 

män och 18 kvinnor och 

medelåldern var 50 år.  

 

 

 

Ett gemensamt problem för 

patienterna på en 

intensivvårdsavdelning var 

sömnighet och trötthet under dagen. 

Det fanns många olika miljöfaktorer 

som orsakade sömnstörningar. I 

studien framkom det också att 

minskning av yttre stimuli kunde 

främja sömnkvaliteten.  

Grad I 
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T 



 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas  

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte 

 

Metod  

Urval  

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet  
 

2010 

Finland 

PsycInfo 

 

 

Meriläinen M,  

Kyngäs H,  

Ala-Kokko T. 

24-hour intensive care: 

An observational study 

of an environment and 

events. 

Syftet var att beskriva 

patienternas 

upplevelser av miljön 

på en 

intensivvårdsavdelning  

under en dag. 

En kvalitativ metod där författarna 

använde sig av dvd-inspelning för 

att mäta olika miljöfaktorer. 

Observation- och beskrivande 

studie.  

 

Urvalet samlades in genom ett 

stickprov som bestod av 4 patienter, 

3 män och 1 kvinnor mellan 

åldrarna 20 – 45 år, på en 

intensivvårdsavdelning. 

I studien framkom det att störande 

ljud för patienterna kunde minskas 

genom att personalen undvek att tala 

med varandra i närheten av 

patienterna, stänga dörrarna, 

hantering av utrustning skulle inte 

ske i närheten av patienten och 

regelbunden mätning av ljudnivån 

skulle genomföras. 

Omvårdnadsåtgärder under natten 

borde planeras väl för att minimera 

exponeringen för ljus.   

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

USA 

Cinahl 

 

Missildine K. Sleep and the sleep 

environment of older 

adults in acute care 

settings. 

Syftet var att beskriva 

sömnegenskaper hos 

äldre och vuxna på 

sjukhus samt beskriva 

ljud - och ljusnivåer 

under natten.  

Kvalitativ metod där författarna 

använde sig av intervjuer. 

Sömnegenskaper mättes med en 

MicroMini-Motionlogger actigraph.  

 

Beskrivande studie där urvalet var 

slumpmässigt hos dem som 

uppföljde inklusionskriterierna. 13 

patienter uppfyllde 

inklusionskriterierna på en 

medicinsk vårdavdelning och 5 

rekryterades vidare till studien. I 

studien var det 4 män och kvinna 

med åldrarna 75- 86 år.  

I studien framkom det att äldre och 

vuxna hade sömnproblem. Sömnen 

påverkades av ljud och ljus. 

Specifik omvårdnad identifierades 

och åtgärder vidtogs av 

sjukvårdspersonalen. Betydelsen av 

sömn för äldre på sjukhus borde 

uppmärksammas och miljöfaktorer 

identifieras. Sjuksköterskan borde 

arbeta efter patienternas önskemål 

kring sömnrutiner.  

 

Kval.  

Grad I 

Kvan. 

Grad I 
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T 



 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas  

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte 

 

Metod  

Urval  

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet  
 

2010 

USA 

Cinahl 

 

Missildine K,  

Bergstrom N,  

Meininger J,  

Richards K,  

Foreman D. 

Sleep in Hospitalized 

elders: A pilot study. 

Syftet var att beskriva 
sömnen objektivt och 

subjektivt hos äldre 

inneliggande patienter 

på en medicinsk 

vårdavdelning och 

fastställa sambandet 

mellan sömn, ljud- och 

ljusnivån under natten. 

En kvantitativ metod där författarna 

använde sig av en transportabel 

övervakning, Ardsley NY, för att 

mäta sömnen, Extech Dataloggning 

ljusmätare, Waltham, MA, som 

mäter ljus, Extech Personlig Ljud 

Dosimeter, som mätte ljud och 

Richards Campbell Sleep 

Questionnaire (RCSQ) som mätte 

sömn.    

 

Beskrivande studie med ett 

bekvämlighetsurval med 48 äldre 

patienter, 24 män och 24 kvinnor 

med en ålder över 70 år. Studien 

gjordes på en medicinsk 

vårdavdelning.  

Personalen uppmanades att vidta 

åtgärder för att främja patienters 

sömn genom att minska ljud och 

ljusnivåer under natten. God 

nattsömn gav positiva 

behandlingsresultat. Det framkom 

även att äldre patienter var mer 

känsliga för att drabbas av 

sömnstörningar.  

 

Grad I 

2004 

Sverige 

Cinahl 

 

 

Monsén M. G, 

Edéll-Gustafsson 

U. M. 

Noise and sleep 

disturbance factors 

before and after 

implementation of a 

behavioural modification 

programme. 

Syftet var att undersöka 

faktorer som störde 

sömnen och som 

dokumenterades av 

personalen. 

Ljudnivåerna 

registrerades under två 

veckor före och efter 

rutinförändringar. 

Kvantitativ studie där författarna 

använde sig av Larson-Davis 

Laboratorier 700, som mätte 

ljudnivån.  

 

Urvalet var 9 patienter i första 

mätningen och 14 patienter i andra 

mätningen. Patienter som 

genomgått neurokirurgi eller hade 

neurologisksjukdom eller drabbats 

av neurotrauma. 95 

sjukvårdspersonal deltog också 

studien.  

Genom rutinförändringar minskades 

ljudnivån och sömnstörningar 

förbättrades. Förändring av miljön 

på avdelningen och utbildning för 

personal krävdes för att förbättra 

sömnen för patienterna.  

 

 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas  

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte 

 

Metod  

Urval  

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
 

2008 

Spanien 

Cinahl  

 

Nicolas A, 

Aizpitarte E, 

Iruarrizaga A, 

Vázquez M, 

Margall A,  

Asiain C.  

Perception of night-time 

sleep by 

surgical patients in an 

intensive 

care unit. 

Syftet var att beskriva 

hur opererade patienter 

upplever sin sömn på 

intensivvårdsavdelning. 

Genom att jämföra 

patienternas subjektiva 

uppfattningar med 

sjuksköterskornas 

uppfattningar angående 

patienternas sömn och 

analysera 

överensstämmelse 

mellan dessa.  

En kvalitativ och deskriptiv studie 

där författarna använde sig av ett 

frågeformulär, Richards-Campbell 

Sleep questionnarie för att mäta 

sömnen.  

 

Urvalet var 104 patienter, 75 män 

och 29 kvinnor med åldrarna 

mellan 57 – 72 år. Studien gjordes 

på en kirurgisk vårdavdelning.  

Generellt upplevde patienterna på 

en kirurgisk intensivvårdsavdelning 

försämrad sömn. Sjuksköterskorna 

och patienternas uppfattningar 

överensstämde ofta, dock kunde 

sjuksköterskorna överskatta 

patienternas sömn. 

Resultatet visade att utbildning av 

sjukvårdspersonal borde införas för 

att få en ökad medvetenheten om 

sömn för att kunna vidta relevanta 

åtgärder.  

 

Grad I 

2008 

Storbritannien 

Academic 

Search Elite 

  

 

 

 

 

 

 

 

Richardson  A, 

Thompson A,  

Coghill E, 

Chambers I,  

Turnock C. 

Development and 

implementation of a 

noise reduction 

intervention 

programme: a pre- and 

postaudit of three 

hospital wards. 

Syftet var att utveckla, 

genomföra och 

utvärdera ett 

ljudreducerande 

program som syftade 

till att minska 

ljudnivåerna på 

vårdavdelningar.  

En kvantitativ metod där författarna 

mätte ljudnivåerna med Norsonic 

(NOR-116). 

 

Instrumentet placerades på 3 olika 

vårdavdelningar. En kirurgisk-, en 

ortopedisk- och en medicinsk 

vårdavdelning.  

Genom att utveckla, genomföra och 

utvärdera ett ljudreducerande 

program sänktes den maximala 

ljudnivån på vårdavdelningarna. 

Minskning av ljudnivån främjade 

bättre sömn för patienterna och det 

var viktigt att sjuksköterskorna 

aktivt arbetade med problemet kring 

sömn.   

 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas  

Författare  

 

Titel  

 

Syfte 

 

Metod  

Urval  

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet  
 

2011 

USA 

Cinahl  

 

Spence J,  

Murray T,  

Tang A.S,  

Butler R.S,  

Albert N.M.  

Nighttime noise issues 

that interrupt sleep after 

cardiac surgery. 

Syftet var att få 

kunskap om hur ljud 

från miljön och 

sjuksköterskorna kunde 

förhindras för att 

främja patienternas 

sömn.  

En kvantitativ, tvärsnitt och 

deskriptiv studie där författarna 

använde sig av ett frågeformulär. 

 

Ett bekvämlighetsurval av 148 

patienter, 90 män och 58 kvinnor 

medelåldern var 61 år. De patienter 

som ingick i studien hade 

genomgått hjärtkirurgi.  

De flesta patientgrupper stördes inte 

av ljudnivåerna på avdelningen. 

Bortsett från sömnmedel var vanliga 

hjälpmedel öronproppar och 

avslappningsmetoder. Trots att 

öronproppar erbjöds användes inte 

dessa av patienterna. 

Sjukvårdspersonalen bör samarbeta 

för att minska ljudnivåerna och hitta 

åtgärder för att främja patienternas 

sömn.     

 

Grad II 

2003 

Kanada 

Cinahl 

Tranmer J,  

Minar J,  

Fox L-E, 

Rebelo L.  

The sleep experience of 

medical and surgical 

patients. 

Syftet var att beskriva 

och jämföra 

sömnerfarenheter hos 

patienter på en 

medicinsk- och 

kirurgisk 

vårdavdelning. 

En kvantitativ metod där författarna 

använt sig av Verran och Snyder-

Halpern Sleep scale VHS och The 

Factors Influencing Sleep 

Questionnaire FISQ för att mäta 

sömn. 

 

En prospektiv, jämförande och 

beskrivande studie där urvalet 

rekryterades via stickprov. 110 

patienter, 56 män och 54 kvinnor 

totalt, medelåldern var 57 år. 54 

patienter på en medicinsk 

vårdavdelning och 56 patienter på 

en kirurgisk vårdavdelning.    

I studien uppgav patienterna en 

varierad sömnkvalitet som 

påverkades av diagnos, psykiskt 

välbefinnande och miljöfaktorer. 

Oavsett diagnos kunde olika 

strategier hjälpa patienterna till en 

bättre sömn. Alla patienter hade 

olika sömnbehov och borde få 

individualiserad vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas  

 

Författare  

 

Titel  

 

Syfte 

 

Metod  

Urval  

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet  
 

2007 

Turkiet 

PubMed 

 

Ugras G. A,  

Öztekin S.D.   

Patient perception of 

environmental and 

nursing factors 

contributing to sleep 

disturbances in a 

neurosurgical intensive 

care unit.  

Syftet var att fastställa 

faktorer och 

omvårdnadsåtgärder 

som påverkade 

patienternas sömn på 

en neurologisk 

intensivvårdsavdelning, 

och identifiera framtida 

omvårdnadsåtgärder.  

Kvalitativ och deskriptiv studie där 

författarna använde sig av ett 

strukturerat frågeformulär.  

 

Urvalet var 84 frivilliga patienter, 

45 män och 39 kvinnor med 

ålderarna mellan 38- 47år.Studien 

gjordes på en neurologisk 

intensivvårdsavdelning.  

 

 

Patienterna uppgav att det inte bara 

var omvårdnadsåtgärder och 

medicinska åtgärder som störde 

sömnen, utan även känslan av att 

vara immobiliserad, smärta, ångest 

och minskad tid med anhöriga.  

Grad I 
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