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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sömn är en viktig del av ett väl fungerande, välmående liv och en förutsättning 

för god hälsa. Främja god sömn ökar chansen att upprätthålla god hälsa av patienterna, och 

ger dem energi att återhämta sig snabbare och därmed minska tid på sjukhuset. 

 

Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på om sjuksköterskestudenter i sin sista termin har 

upplevt förekomsten av sömnproblem hos patienter under sin kliniska utbildning (VFU), 

vidtogs några åtgärder och i så fall vilka. 

 

Metod: Deltagarna var sjuksköterskestudenter i termin sex vid Uppsala universitet. 

Studenterna svarade på ett frågeformulär med frågor om deras erfarenheter av patienternas 

sömnproblem, med en enkätundersökning metod. 

 

Resultat: Totalt fanns det 94 deltagare och 92 av dem (97,9%) hade upplevt patienter med 

sömnlöshet under sin praktik och endast en student upplevde att patienter med sömnlöshet 

inte var ett problem för patienten. Resultaten av studien visar att nästan alla 

sjuksköterskestudenter har erfarenhet av patienter med sömnproblem. Dessutom visade 

resultaten att eleverna känner att de saknar kunskap om sömn. 

 

Slutsats: Resultaten visade att eleverna känner att de saknar kunskap om sömn, därför är det 

viktigt att införa detta i utbildningen. Dessutom är det viktigt att redan utbildad personal håller 

sig informerad om evidensbaserad forskning och erbjuds undervisning om hur de kan 

optimera sömnkvaliteten för patienter och motverka sömnstörningar. 
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ABSTRACT 

Background: Sleep is a vital component of a well-functioning, prosperous life and a 

prerequisite for good health. Promoting good sleep increases the chance to inprove and 

maintain good health of the patients, and gives them energy to recover more quickly and thus 

reduce the time spent in the hospital. 

Purpose: The purpose of this work is to find out if nursing students in their last semester has 

experienced the existence of sleep problems in patients during their clinical training 

(internship), if any nursing mesures were taken against sleep problems,  and if so, which ones. 

Method: Participants was nursing students in semester six at the University of Uppsala. The 

students answered a questionnaire comprising questions regarding their experience of patients 

sleep problems, with a questionnaire survey method.  

Results: In total, there were 94 participants and 92 of them (97.9%) had experienced patients 

with insomnia during their internship placements, and only 1 of the studients experiencing 

patients with insomnia did not think that it was a problem for the patient. The results of the 

study show that almost all nursing students has experience of patients with sleep problems. 

Furthermore, the results showed that the students feel that they lack knowledge about sleep. 

Conclusion: The results showed that the students feel that they lack knowledge about sleep, 

therefore, introducing this in the education is important. Also, it is important that already 

trained medicals keep themselves informed of evidence-based research and are offered tuition 

to on how to optimize sleep quality for patients and counteract sleep disorders. 
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BAKGRUND 

Varför det är viktigt att sova 

För att hjärnan och kroppen ska få möjlighet till att bearbeta intryck, återhämta sig samt vila 

behövs sömnen. Det är under sömnen som kroppen får chans att varva ner, 

kroppstemperaturen och pulsen går ner, musklerna slappnar av, blodtrycket sjunker och 

andetagen blir färre. Hjärnan minskar aktiviteten i delar av hjärnan, minnen lagras samtidigt 

bearbetas ny kunskap och nya intryck. Kroppens immunsystem aktiveras under sömnen, det 

bildas viktiga hormoner samtidigt som produktionen av stresshormoner minskar. Även 

tillväxthormon bildas under sömnen, vilket betyder att för ungdomar och barn som växter så 

har sömnen en stor betydelse för dem (Bengtsson, 2013). 

 

I genomsnitt sover en vuxen människa 7 timmar per natt, där räknas en god nattsömn som 

snabb insomning inom 30 minuter, med inga/få korta uppvaknande under natten. Dålig 

sömnkvalitet kan även medföra sänkt livskvalitet, depression, koncentrationssvårigheter, 

minnessvårigheter och humörsvängningar med mera. Immunförsvaret som skyddar kroppen 

mot sjukdomar och infektioner, påverkas också negativt (Asp & Ekstedt, 2009). Att sova 

mindre än 7 timmar per natt under än längre period är förknippat med negativa hälsoeffekter, 

viktuppgång, högt blodtryck och diabetes (Watson et al., 2015). Det finns en koppling mellan 

dålig nattsömn och hälsonackdelar. Resultatet av studien visade att individer som led av en 

sämre nattsömn var mer benägna att visa förhöjda inflammatoriska processer och fetma. 

Dessa personer uppvisade även depressiva symtom, kronisk stress samt förhöjda nivåer av 

noradrenalin (Devine & Wolf, 2015). 

 

Förutsättningar för att få en god sömn 

Enligt en publicerad litteraturstudie av Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering ([SBU], 

2010) finns det olika faktorer som kan bidra till dålig sömn. Det kan tillexempel vara att 

kravet på effektiviteten i arbetslivet har ökat, buller i omgivningen samt andra störningar i 

bostadsmiljön (Kochs, Haesler, Tiziani & Wilson, 2006). En ökande användning av koffein, 

energidryck samt alkohol kan också bidra till att allt fler individer drabbas av sömnbesvär. 

Det kan också vara så att kraven på vad en god sömn är har ökat, det som förr uppfattades 

som en acceptabel sömnkvalitet och sömntid anses i dagens samhälle inte vara tillräcklig 

(SBU, 2010). 
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I dagens samhälle är det en större användning av elektroniska apparater, såsom tv-apparater, 

telefoner och surfplattor. Att använda sig utav dessa innan insomning kommer att påverka 

patienternas sömn. Det ger en ökad risk för kortare varaktighet av sömnen, längre insomning 

samt en ökad sömnbrist. Att exponeras av det starka ljuset kan påverka patienten genom att 

fördröja dygnsrytmen när exponeringen sker sent på kvällen (Hysing et al., 2015).  

 

En annan studie forskade kring hur olika typer av ljud och ljudnivåer på sjukhus påverkar 

sömnens olika stadier. Deltagarna sov under tre nätter på ett sjukhus och utsattes under 

nätterna för 14 olika ljudstimuli som tillexempel röster, toalettspolningar, dörröppningar, 

ringsignaler samt larm från medicinapparater. De kom fram till att elektriska ljud från 

sjukhusapparater var det som störde mest men att ljud under sömnen allmänt påverkar 

sömnkvaliten negativt (Buxton et al., 2012). 

 

En studie studerade intensivvårdspatienters användande av öronproppar och ögonmask som 

besvärades av störd sömn. De deltagande i studien rapporterade att båda varianterna främjar 

sömn. Slutsatsen av undersökningens resultat visar att små, enkla åtgärder som öronproppar 

eller ögonmask kan vara enkla omvårdnadsåtgärder på en vårdavdelning som är mycket 

värdefullt för patienter som lider av störd sömn under sin sjukhusvistelse (Jones & Dawson, 

2012). 

 

I en studie undersöktes fördelarna med enkelsalar på sjukhus genom att granska 25 studier 

inom ämnet. Resultatet visade att enkelsalar har en effekt på patienternas tillfredsställelse 

gällande både buller, upplevelsen av integritet och värdighet samt sömnkvaliteten. Det 

framkom att de faktorer som påverkade sömnkvaliteten bland annat var oväsen och fotsteg 

vilka minskar i frekvens om patienten sover i enkelsal och inte störs av bredvidliggande 

patienter i en flerbäddssal (Van de Glind, de Roode & Goossensen, 2007). 

 

Vila och sömn är en viktig faktor under rehabiliteringen efter skada och sjukdom. Åkerstedt 

menar att i (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006) ska det avsättas tid för att sova mellan kl. 23 

och kl. 07, för att kroppens läkande värde inte ska rubbas.  Det har visats att människor vid 

sjukdom behöver mer vila och sömn än friska individer. För att på så sätt kunna bidra till att 

patienterna kan återvinna hälsan snabbare. Sjuksköterskornas ansvar är att se till så att 

förhållandena för god sömn samt förutsättningarna att patienterna kan sova så bra som möjligt 

samt tillräckligt länge tillgodoses. För att uppnå dessa förväntningar är det viktigt att 
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sjuksköterskan samlar in viktig data som behövs från patienterna. Det kan tillexempel vara 

frågor om vilken tid de brukar gå och lägga sig, om det brukar ta lång tid innan de somnar på 

kvällen, om det finns något som de brukar göra ifall de inte kan somna, ungefär hur länge de 

brukar sova samt när de brukar gå upp på morgonen (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). 

 

Syftet med en annan studie var att utvärdera äldre patienters kvalitet av sömnen och dess 

relaterade riskfaktorer på ett sjukhus i Iran. Resultatet av studien visade att den övergripande 

sömnkvaliteten var dålig. De bidragande faktorerna som påverkade sömnen negativt var oro 

och ångest, miljöljud samt smärta. Slutsatsen är att mer kunskap om sömnstörande faktorer 

hos äldre hospitaliserade patienter kan underlätta och hjälpa till att skapa förebyggande 

metoder för att förbättra sömnkvaliteten (Adib-Hajbaghery, Izadi-Avanji & Akbari, 2012).  

 

När de vårdas på sjukhus är det är svårt för patienterna att få en god nattsömn. På en kirurgisk 

vårdavdelning är det ofta mycket buller och en hög ljudnivå. På natten kan det vara starkt ljus 

samt en aktivitet då många omvårdnadsåtgärder kan inträffa nattetid. Det är alltså inte alls 

ovanligt att det förekommer smärtsamma och plågsamma moment som kan störa patienternas 

sömn. Det kan tillexempel vara att personalen ska ta blodprov eller sätta en urinkateter mellan 

klockan 02 och 05 på morgonen (Dolan, Huh, Tiwari, Sporat & Camilleri-Brennan, 2016). 

  

Sömnlängden, andelen djupsömn och sömneffektiviteten varierar hos alla människor. Ofta 

kan äldre människor uppleva sömnen som mer splittrad och upplever därför att de är mer 

sömniga dagtid. Ett läkemedel som stör patienten vid insomnandet kan tillexempel vara 

betablockerare, en hjärtmedicin som många äldre står på. På morgonen runt kl. 03-04 har 

dygnsrytmen kommit fram till sin bottennivå, och då är sömnförmågan som störst. 

Kroppstemperaturen och ämnesomsättningen är då som lägst, blodflödet har saktat ner och 

går långsamt, kroppen sparar då på energi och alla celler i kroppen är inställda på att vila (Asp 

& Ekstedt, 2009). Därför är det extra viktigt att personalen inte stör patienten vid den här 

tiden mer än nödvändigt. Skulle det vara så att ett blodprov måste tas vid den tiden så måste 

personalen samordna med varandra och försöka anpassa vårdarbetet efter den tiden för att 

patientens sömn ska bli störd så få gånger som möjligt (Li et al., 2011).  
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Vilka behandlingsmetoder som finns att tillämpa 

Egenvård för patienten 

Träningsprogram rekommenderas för att behandla och förebygga sömnstörningar. De kom 

fram till att träning kan minska användningen av läkemedel som används för att hjälpa till att 

sova (Yang, Ho, Chen & Chien, 2012). 

 

En vanlig behandlingsmetod vid sömnstörningar är att ge allmänna sömnråd, dessa kan ofta 

kombineras med olika läkemedel (SBU, 2010). Beroende på vilken grad av sömnlöshet 

patienten har, hur ofta de har sömnstörningar samt hur mycket det påverkar patienten dagtid 

avgör vilken typ av behandling som patienten behöver. Behandlingen ska sedan inledas med 

en icke-medicinsk behandlingsform. Det kan tillexempel vara att patienten behöver ta itu med 

motion och frågor som har att göra med sömnhygienen (Hedges & Ruggiero, 2012). Med 

sömnhygien menas vilka metoder och villkor som främjar effektiv och kontinuerlig sömn 

(Van Maanen et al., 2015). Det finns forskning som stödjer effektiviteten av behandling med 

hjälp av kognitiv beteendeterapi. I vissa studier har det till och med kommit fram att om 

patienten börjar motionera så kan det vara lika effektivt som bensodiazepiner för att ge 

patienten en bättre sömn. Med tanke på att det även ger fler hälsofördelar med att motionera 

så rekommenderas därför motion till patienter som har problem med sömnen. Sömnmedel ska 

i allmänhet användas sparsamt samt under korta perioder. Det är något som ska anpassas efter 

varje patient och patientens omständigheter (Hedges & Ruggiero, 2012). 

 

Annan evidensbaserad forskning har visat att både konsumtion av mejeriprodukter samt fysisk 

aktivitet främjar sömn och har en viktig betydelse för insomning. En kombination av dessa 

har visat sig ge ännu bättre effekt (Kitano et al., 2014). 

 

En icke-farmakologisk åtgärd testades hos patienterna som bodde på ett vårdhem för att se om 

det kunde ge dem bättre sömn. I fem dagar och nätter skulle personalen anstränga sig lite 

extra för att minska patienternas tid i sängen dagtid, minst 30 minuter skulle de få vistas i 

solljus, de skulle öka sin fysiska aktivitet, kvällsrutinerna skulle vara mer strukturerade samt 

att personalen skulle minska ljus och buller nattetid. De resultat som de kom fram till var att 

de inte kunde se någon signifikant effekt på nattsömnen eller antal uppvaknande under natten, 

däremot kunde de se en signifikant minskning på sovandet dagtid hos de deltagande. De hade 

även ett ökat deltagande i det fysiska och sociala aktiviteter. Detta kan i sin tur ge patienten en 

förbättrad livskvalitet (Alessi et al., 2005). 
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Omvårdnadsåtgärder 

Att personalen har rätt kunskap om sömn samt vilka omvårdnadsåtgärder som finns för att 

öka förutsättningarna för att patienten ska få en så bra sömn som möjligt är viktigt. Det finns 

olika metoder som individen kan använda själv för att öka förutsättningarna för en bättre 

sömnkvalitet. Sjuksköterskan kan ge råd till patienten om egenvård (Bengtsson, 2013). 

 

En annan metod att tillämpa för att förbättra patienters sömnkvalitet är att öppna ett fönster på 

sovsalen och släppa in frisk luft. Effekten av en bättre luftkvalitet under nattsömnen leder till 

att patienter känner sig mindre sömniga och har lättare att koncentrera sig dagen efter. Vidare 

fick även deltagarna i studien ett förbättrat resultat på ett test för logisk tänkande efter att 

luftkvaliteten förbättrats (Strøm-Tejsen, Zukowska, Wargocki & Wyon, 2015). 

 

En mycket viktig aspekt att lyfta fram är hur vårdpersonalen samordnar sitt arbete kring 

patienter nattetid för att inte störa deras nattsömn samt optimera deras sömnkvalitet. I studien 

var syftet att undersöka effekten av sjuksköterskor som följde sömnriktlinjer för patienter på 

en kirurgisk intensivvårdsavdelning. Resultatet visade att både höga ljud och oväsen 

minskade markant efter införandet av riktlinjerna. Likaså reducerades patienternas 

sömnstörningar vid vårdrelaterade aktiviteter och både sömnkvaliteten samt 

sömneffektiviteten förbättrades (Li et al., 2011). 

 

Medicinsk behandling 

Vid behandling av sömnbesvär med läkemedel används oftast hypnotika (bensodiazepiner). 

Det som rekommenderas är kortvarig läkemedelsbehandling. Långvarig 

läkemedelsbehandling riskerar att ge patienten biverkningar (SBU, 2010).  Biverkningar som 

kan uppkomma i samband med bensodiazipinmedicinering är muskelsvaghet, minnesluckor, 

sedation, yrsel samt även hallucinationer. Äldre människor har även en tendens att drabbas av 

förvirringstillstånd (Tågerud, 2009).  Vidare finns mycket intressant fakta gällande 

bensodiazepiner som påvisas försämra kognition samt motorik (FASS, 2015). Däremot har 

receptförskrivningsstudier kommit fram till att många, framförallt äldre, får 

läkemedelsbehandling under längre tid, då det främst gäller sömnbesvär som förekommer 

tillexempel tillsammans med någon annan sjukdom (SBU, 2010). Opiater kan vara värdefulla 

i enstaka sammanhang som behandling mot sömnstörning, när patientens sömnlöshet kan 

relateras till smärta (Ramakrishnan & Scheid, 2007). 
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Icke-farmakologisk behandling 

Det finns som nämnts tidigare även andra alternativa, icke-farmakologiska metoder som kan 

tillämpas för att främja god sömn och behandla sömnbesvär. En annan långvarig 

behandlingsmetod har visats sig vara mycket effektiv mot sömnlöshet är kognitiv beteende 

terapi (KBT). KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier som bygger på att förändra sitt 

gamla beteende och tankemönster för att på så vis minska sina psykologiska problem. 

Resultatet visade att KBT har mer långsiktig effekt trots avslutad behandling medan 

sömnmedicinens fördelar och nytta försvinner vid avslutad användning (Siebern & Manber, 

2011). Att det finns ett samband mellan kognitiv beteende terapi och bättre sömnkvalitet 

styrks även av en annan studie gjord av El Kady, Ibrahim & Mohamed (2012). 

 

Genom samtal kan även patienters oro minska vilket i sin tur leder till en bättre sömnkvalitet 

(Bengtsson, 2013). Resultatet av studien gjord av Takayama, Yamazaki & Katsumata (2001) 

framgick det att vårdpersonal med rätt kommunikationsteknik sänkte patienters orosnivå. 

Definitionen av “rätt kommunikationsteknik” var individuell och berodde på patienternas 

behov.   

 

Kunskap kring sömn 

Gellerstedts (2015) syfte var att ta reda på sjuksköterskornas uppfattning om sömnens 

betydelse samt upplevelsen av patienternas sömn på sjukhuset. Ett flertal sjuksköterskor 

uppgav att de ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap om sömn. De uppgav att när de 

hamnade under rådande förhållanden så gjorde dem deras bästa med den kunskap som de 

hade. Flera sjuksköterskor betonade hur viktigt det var med sömnen för patienterna och ansåg 

därför att sömn bör få en högre prioritet. Sjuksköterskorna uttryckte även en önskan att arbetet 

borde anpassas för att på så sätt främja patienternas sömn under deras sjukhusvistelse. 

 

Mcintosh & MacMillan (2009) undersökte sjuksköterskestudenters kunskap och erfarenheter 

gällande sömn och hur detta tillämpas på sjukhus. Resultatet av studien visade att studenterna 

saknade kunskap om grundläggande sömnfysiologi och att deras vetande kring sömn och dess 

betydelse inte kom från utbildningsprogrammet utan från klinisk erfarenhet, personal, 

patienter och egna livserfarenheter. 

 

I en studie av Eriksson, Sandvi & Hilli (2014) var syftet att fördjupa förståelsen samt att 

förtydliga innebörden för sjuksköterskestudenternas utveckling och lärande för att sedan bli 
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en färdig sjuksköterska. Jackson och Watson menar att (i Eriksson et al., 2014) är den 

teoretiska kunskapen samt de kliniska situationerna sammanflätade med varandra. Genom 

dessa två processer kommer studenterna gradvis att utvecklas och slutligen bli färdiga 

sjuksköterskor. Att studenterna bara har kliniska placeringar räcker alltså inte. 

 

Det finns ett behov att utbilda framtida vårdpersonal för att kunna öka förståelsen för vilka 

negativa hälsokonsekvenser som finns av försämrad sömn och öka kunskapen kring 

sömnmetoder. De kom fram till att utbildningen om sömn och dess betydelse inte har funnits 

med inom den grundläggande omvårdnadens läroplan. Utifrån resultaten från denna studie 

utvecklades ett utbildningsprogram för sjuksköterskestudenter om sömn som sedan 

utvärderades i en ny studie. Studenterna som medverkade fick testa sina kunskaper om sömn 

samt sömnstörningar före respektive efter sömnutbildningen för att kunna utvärdera hur 

betydelsefull utbildningen ansågs vara för studenterna. Studenterna som medverkade skattade 

43,9 % i början att det var extremt viktigt. I slutet av utbildningen skattade hela 80 % att det 

var extremt viktigt med denna utbildning. Resultatet som de kom fram till var att mer än 

majoriteten av deltagarna ansåg att det var väldigt viktigt med någon form av sömnutbildning 

under sjuksköterskeprogrammet. De ansåg att detta kommer leda till en förbättrad vård för 

patienterna och därmed minska hälsoriskerna när studenterna blir färdiga sjuksköterskor och 

kommer ut i vården (Ye & Smith, 2015). 

 

Menon, Karishma & Mamatha (2015) menar att det skulle vara bra om det ingick mer 

utbildning om sömn i både grundutbildningen men även kontinuerligt till färdiga 

sjuksköterskor. På så sätt kan sjuksköterskan uppmärksamma de patienter som eventuellt lider 

av dålig sömn.  

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadens centrala målsättning består av hälsa. Inom hälso- och sjukvård finns det två 

sätt som begreppet hälsa kan ses på. En av dessa två perspektiv innebär att se på hälsan som 

det motsatta till sjukdom. Att med hjälp av den uppgift som medicinen har, att diagnostisera, 

lindra och bota sjukdom, för att på så sätt försöka återställa hälsan till de personer som 

behöver hjälp. Filosofiskt synsätt är det andra perspektivet. Det menas att ohälsa och hälsa är 

motsatsen till varandra. Här ska människan förstås som en enhet av ande, kropp och själ samt 

att hälsa ska ses som människans helhet av värderingar och upplevelser. Vårdens handlingar 

och förhållningssätt har som syfte att kunna motverka ohälsa och främja hälsa genom att 
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kunna ge ett stöd för levnadsvanor som är hälsosamma, kunna lindra eventuella lidande samt 

att försöka motverka illabefinnande och obehag hos patienterna (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Katie Eriksson ser människan som en helhet, dimensionerna som hon använder är kropp, själ 

och ande. Eriksson uttrycker att en människa ska “vara hälsa”, det uttrycket använder hon i 

kontrast till att ha hälsa. Det krävs då fyra olika komponenter för att uppnå detta; människan 

ska vara frisk, som individ ska de uppleva ett välbefinnande och andra ska kunna värdera om 

individen har hälsa. Eriksson uppger att den fjärde komponenten innebär att det ska finnas en 

samordning mellan de tre som nämndes (Kristoffersen, 2006). Människan påverkas negativt 

av att lida av dålig sömn under en längre tid både fysisk, psykiskt och socialt (Asp & Ekstedt, 

2009). 

 

Patientens upplevelse av lidande och att lindra lidandet, kan sjuksköterskan ge patienten rätt 

lindring utifrån Erikssons lidandekategorier; livslidande, sjukdomslidande samt vårdlidande 

(Le Hir & Lundmark, 2008). En studie tar upp mer om lidande med anknytning till vården. De 

menar att det är personalens uppgift att ge en god vårdkvalitet. Lidandet för patienten kan 

tillexempel beskrivas som en känsla att de förlorar kontrollen. Det är inte möjligt att lindra allt 

lidande. Inom omvårdnaden är det däremot väsentligt att personalen ska lindra det lidande 

som går att lindra samt att inte orsaka patienten något nytt lidande, alltså lidande i samband 

med vård (Nordman, Santavirta & Eriksson, 2008). Lidandet kan alltså orsakas av 

vårdpersonalen, det kan tillexempel vara genom ett kränkande bemötande eller att personal 

går in på patientens rum i onödan nattetid och stör patientens nattsömn, personalen har då 

orsakat ett sjukvårdsrelaterat lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Konsekvensetik innebär att förutse vilka konsekvenser en handling kan ge, vilket innebär att 

konsekvensen ligger till grund för att kunna avgöra om själva handlingen är rätt eller fel. 

Målet är att själva handlingen ska leda till så mycket positiva konsekvenser som möjligt och 

att dessa ska överskugga de eventuella negativa. Utifrån detta ifrågasätts därefter vem som 

påverkas av konsekvenserna, det vill säga ska all vårdpersonals prioritering främst ligga på 

patienten och dess behov och välmående (Arlebrink, 2006). Genom att vårdpersonal har god 

kunskap kring vilka faktorer som har negativa konsekvenser för patienters sömn kan negativa 

handlingar undvikas som exempelvis orsaka buller (Kochs, Haesler, Tiziani & Wilson, 2006).  
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Genom att optimera chanserna för en god nattsömn är en bra sovmiljö för patienterna av stor 

betydelse. Vikten av en god sovmiljö där många olika faktorer spelar in. Det innebär både att 

sängarna ska vara iordningställda, det får inte förekomma veck som på sikt kan leda till 

onödigt vårdlidande i form utav trycksår och det ska finnas kuddar och täcken för att avlasta 

och skapa en behaglig omgivning (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). De tar även upp 

som nämnts tidigare hur ljus och buller påverkar sömnen negativt och att det är något som 

vårdpersonal bör ta hänsyn till och undvika kring patienterna när de sover (Hysing et al., 

2015; Li et al., 2011). Likaså tar de också upp att patientsalarna bör vädras före sänggående 

och att omvårdnadsarbete nattetid bör undvikas (Strøm-Tejsen et al., 2015). 

 

Problemformulering 

Genom att ta reda på hur sjuksköterskestudenter upplever patienternas sömnvanor från deras 

tidigare VFU placeringar kan det ge en bättre insikt hur väl sömnen prioriteras för patienterna 

under deras vårdtid. Att studera sjuksköterskestudenter i den sista terminen ger en bra 

överblick över vilka omvårdnadsåtgärder som vidtogs mest vid eventuella sömnproblem hos 

patienterna. Studien kan i sin tur vara till nytta för utbildningen för att på så vis upptäcka om 

det finns behov av att utbilda studenterna mer inom ämnet. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om sjuksköterskestudenter i termin sex på Uppsalas 

universitet har upplevt att det förekommit sömnproblem hos patienterna under deras VFU 

placeringar. Dessutom är syftet att undersöka om några åtgärder mot sömnproblem vidtogs, 

och i så fall vilka. Vidare ligger intresse att även ta reda på om studenterna fått en ökad 

kunskap om sömn och vilka metoder som finns att tillämpa för att främja god sömn under 

deras VFU placeringar. 

 

Frågeställningar 

De frågeställningar som ska besvaras är: 

1. Har studenterna uppmärksammat sömnbesvär hos sina patienter under någon av sina 

VFU placeringar? 

2. Hur åtgärdades sömnproblem för patienterna? 

3. Har det diskuterats om sömn och dess betydelse för patienterna bland personalen 

någon gång under någon av studenternas VFU placeringar? 
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4. Anpassas vårdarbetet efter patientens sömnbehov samt finns det en samordning bland 

personalen för att minska antal störningsmoment hos patienterna nattetid? 

5. Vad tror sjuksköterskestudenterna är det som vanligtvis stör patienternas nattsömn? 

6. Upplever studenterna att de fått en ökad kunskap om sömn under VFU placeringarna? 

7. Upplever studenterna att de fått en ökad kunskap om vilka metoder som finns för att 

främja god sömn under VFU placeringarna?  

 

METOD 

Design 

För att kunna genomföra arbetet och besvara dess syfte och frågeställningar gjordes en 

kvantitativ studie som innefattades av en enkätundersökning som metod.   

 

Urval 

Enkäten delades ut till sjuksköterskestudenter på Uppsala universitet under en obligatorisk 

föreläsning för att nå ut till hela klassen. Antalet registrerade studenter på kursen var 108 

stycken. Inklusionskritererna för de medverkande i enkätstudien var följande; deltagarna 

oberoende av ålder och kön skulle studera på sjuksköterskeprogrammet i termin sex vid 

Uppsala universitet samt vara villiga att delta i studien. Exklusionskriterierna var de studenter 

som av någon anledning inte kunde närvara vid det tillfälle enkäterna lämnades ut. Studiens 

urval bygger på ett bekvämlighetsurval som innebär att studenterna består av sådana personer 

som finns tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell, 2013). 

 

Datainsamlingsmetod 

Enkäten (se bilaga 2) innefattades utav 12 stycken frågor. Vid alla frågor förutom fråga 2 och 

12 i enkäten användes nominalskala, vid fråga 2 brukades intervallskala och den sista var 

utformad som en öppen fråga där studenterna själva fick svara frivilligt. Enkätens centrala 

ämne var sömn och tog upp frågor som handlade om studenternas upplevelser av patienters 

sömnproblematik under deras VFU placeringar; om studenterna upplevde att det var ett 

problem för patienten, vilka bakomliggande orsaker till sömnstörningar studenterna upplevde 

fanns och vad dessa i så fall kunde bero på, om dessa åtgärdades samt vilka åtgärder som 

vidtogs. Vidare handlade frågorna om sömnens betydelse och om ämnet tagits upp under 

studenternas VFU. Studenterna fick även besvara om de hade upplevt att vårdarbetet 

anpassades efter patienternas sömnbehov och om det fanns en samordning bland personalen 

för att minska antalet störningsmoment hos patienterna nattetid. På en annan av enkätens 
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frågor ombads studenterna att kryssa i vad de trodde var de vanligaste orsakerna till att 

patienternas nattsömn stördes. Därefter frågades studenterna om de ansåg sig ha fått en ökad 

kunskap om sömn under sina VFU placeringar samt om de fått lärdom om vilka metoder som 

finns att tillämpa för att främja en god sömn för patienterna. Enkätens sista fråga, som var en 

öppen fråga gavs det möjlighet att skriva om det fanns något annat utöver enkätens frågor som 

studenten ansåg var viktigt gällande patienternas sömn. 

 

Enkäten utformade utifrån egna tankar och reflektioner. Samt efter diskussion med 

handledare. På grund av tidsbrist då enkäten var tvungen att delas snabbt så hann enkäten inte 

pilottestas. Enkäten fick ett godkännande från examinatorn innan den delades ut.  

 

Tillvägagångssätt 

Studiens författare fick studenternas uppmärksamhet i föreläsningssalen efter en obligatorisk 

föreläsning. Där fick studenterna information om studien samt instruktioner på hur deltagande 

skulle gå till. De studenter som valde att delta i studien fyllde i enkäterna sittandes i 

föreläsningssalen. Enkäterna samlades därefter in av studiens författare när studenterna 

lämnade salen, enkäten placerades upp och ner vänd för att behålla det anonymt. Antalet 

studenter som befann sig i föreläsningssalen är oklart, det totala antalet blev 94 stycken av 

108 möjliga som är registrerade i kursen. Vilket betyder att 87 % av kursens deltagare deltog. 

Sedan kodades varje enkät och därefter sammanställdes och analyserades resultatet. De frågor 

i enkäten som inte var besvarade räknades inte med i sammanställningen för varje fråga. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan enkäten delades ut informerades deltagarna om att deras medverkan både var frivillig 

samt anonym och fick avbrytas när som. Deltagarna kunde själva välja att inte lämna in sin 

enkät till oss. På så sätt kunde studenterna själva avgöra om de ville medverka i enkäten. 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor menar att all forskning 

ska ske med hänsyn till respekt av människovärdet. Det lagen också tar upp är att samtycke 

till forskningen ska finnas med samt att deltagarna kan välja att avbryta sin medverkan när 

som helst (Sveriges riksdag, 2015). Då studien gjordes på studenter och inte patienter samt att 

studien var anonym då deltagarna inte angav sina namn behövdes studien inte prövas av 

etiknämnden. Enkäterna samlades även in av författarna direkt vilket också främjade 

anonymiteten. 
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Bearbetning och analys 

Data från de besvarade enkäterna summerades och organiserades i ett Excelark där varje fråga 

och svar fick ett nummer. Utifrån dessa nummer kunde därefter resultatet av enkätstudien 

sammanställas. Fråga 1-11 behandlades med hjälp av ren deskriptiv analys för att kunna 

beskriva och sammanfatta datamaterialet vilket gav en överblick över hur studenterna 

upplevde patienters sömnvanor under sina VFU placeringar (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Den sista frågan i enkäten, nummer 12 var utformad som en öppen fråga och frivillig att 

besvara. Dessa svar samlades in och datan analyserades med hjälp av kvantitativ 

innehållsanalys. Utifrån varje skriven kommentar, med enbart relevant fakta som handlade om 

patienters sömn, räknades frekvensen av återkommande och liknande svar från studenterna. 

Dessa svar som var nedskrivna i ord, i form utav olika faktorer som kan vara viktiga för 

patienters sömn sorterades efter olika kategorier som till exempel “aktivitet dagtid” där ett av 

svaren löd att det var viktigt att patienterna kom upp och aktiverade sig under dagen vilket 

gjorde dem tröttare på kvällen och främjade nattsömnen. En annan kategori var “miljön” som 

innefattade svar som exempelvis att det var viktigt att det var mörkt på rummet, inte för kallt 

så att patienterna frös eller att sängen var för hård. Vidare var “information” en annan 

kategori följt av “störda av annan patient/personal”, “erbjuda samtal/samtala med patienter 

om deras oro”. Det fanns även en kategori “trygghet” där svar som “att patienten inte känner 

sig ensam, utan sedd” inräknades. Genom denna metod var det möjligt att få fram ett 

övergripande resultat av alla svar på fråga 12. Värt att nämna var att en del av svaren endast 

skrevs i enstaka ord och inte hela meningar. Kommentarer som innehöll exempelvis 

lyckönskningar exkluderades. 

 

Att använda innehållsanalys som metod innebär att forskaren kan analysera primärdata utifrån 

texter och dokument. Syftet med denna kvantitativa metod är att på ett systematiskt och 

replikerbart förfarande kvantifiera innehållet ur kategorier och variabler som i förväg 

utformats. Innehållsanalysen har flera starka sidor enligt Bryman & Bell (2013) som nämner 

att forskaren på ett tydligt sätt kan beskriva urvalet och kodningsschemat. Detta leder till att 

innehållsanalysen förklaras som en objektiv analysmetod och ger möjlighet till ytterligare 

forskning. Vidare kan denna metod användas som ett mycket flexibelt tillvägagångssätt och 

kan tillämpas på många olika typer av ostrukturerad information. Slutligen är det av stor vikt 

att studiens forskare ska vara helt klar med vad studiens frågeställningar innebär samt veta 

vilka analysenheter som skall finnas och konkret veta vad som ska analyseras för att lyckas 

med en innehållsanalys. 
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RESULTAT 

Av de 108 stycken studenter som var registrerade på kursen var det 94 stycken (87 %) som 

deltog i enkätundersökningen. Medelåldern av dessa var 25,8 år. Variationsvidden var “range 

20-51 år”. Standaravvikelsen 5,2 år. Majoriteten av studenterna i termin sex är kvinnor. Det 

visades i sammanställningen av datan där 82 stycken (87 %) av studenterna var kvinnor. 

 

Sömnbesvär 

Av de 94 studenterna som deltog var det 92 stycken (98 %) som hade upplevt att patienter 

haft sömnbesvär under sina VFU placeringar. Varav endast en av dessa personer inte 

upplevde att det var ett problem för patienten. 

 

Hur åtgärdades sömnproblemet 

Sömntabletter (93 %) var den vanligaste åtgärden som tillämpades för att hjälpa patienter med 

sömnproblem, följt av att ge patienter öronproppar (31 %), samtala med patienten (28 %), 

flytta patienter till en annan sovsal (23 %), erbjuda något ätbart (9 %), släppa in friskluft på 

salen (5 %), byta sängkläder (1 %) och ge avslappningsövningar (1 %), (se figur 1). 

 

Figur 1. Hur åtgärdades sömnproblemet 

 

Annat alternativ för att åtgärda sömnproblemet 

Det var 16 stycken (17 %) studenter som hade kryssat i alternativet “annat” och skrev att 

dessa metoder användes; lugnande läkemedel (3 %), smärtlindring (9 %), flyttade 

läkemedelstider (1 %), aktiverade patienter dagtid (1 %) undvek att patienter sov dagtid (2 

%), patienten fick lyssna på musik (1 %) och blev erbjudna kuratorssamtal (1 %). Det var 3 

stycken (3 %) studenter som skrev att ingen åtgärd vidtogs (3 %), (se figur 2). 

Sömntabletter (93 %)
Öronproppar (31 %)
Byta sängkläder (1, %)
Byta sovsal (23%)
Samtala med patienten (28 %)
Släppa in frisk luft (5%)
Får något att äta (9%)
Avslappningsövningar (1 %)
Annat (17 %)
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Figur 2. Annat alternativ för att åtgärda sömnproblemet 
 

Vad som stör patienternas nattsömn 

34 stycken (36 %) studenter uppgav att det talats om sömn och dess betydelse någon gång 

under sina VFU placeringar. 37 stycken (39 %) ansåg att vårdarbetet anpassas efter 

patienternas sömnbehov och 53 stycken (56 %) svarade att det finns en samordning bland 

personalen på avdelningar för att minska störningsmoment hos patienter nattetid. Studenternas 

svar på vad de trodde var det som vanligtvis stör patienternas nattsömn var; smärta (80 %) 

rumskamraten (78 %), att patienten upplever oro (76 %), personalen (73 %) och toalettbesök 

(32 %), (se figur 3).   

 

Figur 3. Vad som stör patienternas nattsömn 

 

Annat alternativ för vad som stör patienternas nattsömn 

Det var 13 stycken (14 %) av studenterna som hade kryssat i svarsalternativet “annat” och 

skrev faktorer som miljöombyte (9 %), existentiella frågor och tankar (2 %), obekväm säng (3 

%), sovit dagtid (2 %), hemlängtan (1 %), störande ljud och ljus i korridoren (1 %) samt ingen 

orsak (1 %), (se figur 4). 

Aktivera dagtid (1 %)

Smärtlindring (9 %)

Ingen åtgärd (3%)

Kuratorssamtal (1%)

Flytta läkemedelstider (1%)

Lugnande läkemedel (3%)

Lyssna på musik (1 %)

Undvik dagsovande (2%)

Toalettbesök (32 %)

Personalen (73%)

Rumskamraten (78%)

Upplever oro (76%)

Smärta (80% )

Annat (14%)
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Figur 4. Annat alternativ för vad som stör patienternas nattsömn 
 

Brist på kunskap 

Det var 84 stycken studenter (11 %) som upplevde att de inte fått en ökad kunskap om sömn 

under sina VFU placeringar och 17 studenter (18 %) hade under sin VFU fått kunskap om 

vilka metoder som finns att tillämpa för att främja god sömn för patienterna. 

 

Viktigt för patienternas sömn 

Den sista frågan var en öppen fråga, där studenterna hade möjlighet att skriva ner om det 

fanns något som de ville tillägga, om det fanns något ytterligare som de ansåg var viktigt för 

patienternas sömn. Efter en sammanställning av deras svar så var det totalt 12 studenter som 

valde att svara på den sista frågan. Totalt var det 5 stycken studenter (42 %) som ansåg att 

patienterna behöver komma upp dagtid och aktiveras mer, istället för att ligga i sängen större 

delen av dagen. Det var tre av studenterna (25 %) som skrev om miljön. Dels att många 

patienter klagade över att sängen var hård, men också att de upplevde att det var kallt i 

rummet och att det då inte fanns tillräckligt med filtar (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Viktigt för patienternas sömn 

 

Ingen orsak (1%)
Miljöombyte (9%)
Sovit dagtid (2%)
Existenciella frågor (2%)
Obekväm säng (3,%)
Hemlängtan (1,%)
Ljus/ljud från korridoren (1%)

0
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4
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6

Antalet studenter
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DISKUSSION 

Det inkom sammanlagt 94 stycken enkätsvar. Av dessa var det 92 stycken (98 %) som hade 

upplevt att det fanns sömnstörningar hos patienterna under någon av sina VFU placeringar. 

Endast en av dessa studenter upplevde att det inte var ett problem för patienten. Det var 

sömntabletter (93 %) som var den vanligaste omvårdnadsåtgärden, följt av öronproppar (31 

%). Studenterna trodde att det var smärta (80 %), rumskamraten (78 %) och att patienten 

upplever oro (74 %) som är det som vanligtvis stör patienternas nattsömn. 

 

Resultatdiskussion 

Sömnbesvär 

En student upplevde att patientens sömnbesvär inte upplevdes som ett problem för patienten. 

Det kan vara så att patienten kanske har levt med dessa sömnbesvär under en längre tid och 

har accepterat dessa och gör det bästa av situationen. Antingen kanske patienten har testat ett 

antal olika metoder som finns att tillämpa för en bättre sömn, eller så kan det vara så att det 

helt enkelt saknas kunskap hos personalen på vilka omvårdnadsåtgärder som har bäst evidens 

för att främja en god sömn för patienten. Precis som Gellerstedt (2015) kom fram till, att ett 

flertal sjuksköterskor ansåg att de saknade och inte hade tillräckligt med kunskap om sömn 

för att kunna ge patienten en så bra omvårdnad som möjligt. Det var två studenter som hade 

upplevt att patienterna från deras VFU placeringar inte hade några sömnbesvär. Mcintosh & 

MacMillan (2009) menade att kunskap om sömn och dess betydelse inte är något som 

personalen får lära sig från utbildningsprogrammet utan det är från den kliniska erfarenheten, 

livserfarenhet samt från annan personal och patienten själv. Det kan alltså ha varit erfaren 

personal på dessa studenters VFU placeringar där det har tillämpats en bra omvårdnad för att 

ge patienterna en så bra sömn som möjligt. Det var tre studenter som svarade att det inte 

vidtogs några åtgärder när patienterna hade sömnproblem. För att få en bredare inblick inom 

detta så skulle det vara intressant att få svaret direkt från patienterna på den här fråga för att få 

veta hur de själva upplever sina eventuella sömnproblem och om de tycker att de får den hjälp 

som de önskar för att kunna få en bättre sömn. Samtidigt skulle vi även vilja få in färdiga 

sjuksköterskors svar på varför de isåfall väljer att inte hjälpa patienter med deras 

sömnproblem. Från vår kliniska erfarenhet tror vi att detta ändå förekommer mer än vad vi 

tror, att åtgärder inte vidtas. Att det är en kombination av olika faktorer, exempelvis tidsbrist 

och brist på kunskap hos personalen. Precis som Ye & Smith (2015) menar, att det finns ett 

behov att utbilda framtida vårdpersonal för att kunna öka kunskapen kring sömnmetoder. 
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Detta för att i sin tur kunna vidta relevanta åtgärder. Det är viktigt att patienter får information 

och rätt kunskap om sömnen för att kunna göra något åt eventuella sömnbesvär. Att få tips på 

egenvård kan vara ett exempel.  

 

Hur åtgärdades sömnproblemet 

För att ta reda på vilka omvårdnadsåtgärder som användes för att åtgärda patienternas 

sömnproblem fick studenterna själva kryssa i de alternativ som de tyckte stämde bäst överens. 

Det var 87 studenter (93 %) som kryssade i sömntablett. Från en tidigare studie (Tågerud, 

2009) visar det att sömntabletter är en effektiv behandling mot sömnlöshet men att det finns 

en stor risk att utveckla ett beroende. Att behandla en patient med sömntabletter är en 

kortsiktig behandlingsmetod. Likaså har dessa läkemedel en mängd biverkningar som för att 

nämna några är muskelsvaghet, minneluckor, försämrad kognition och motorik. Sömntabletter 

är bättre än ingen behandling alls, men att de övriga omvårdnadsåtgärderna var så pass 

mycket lägre är något som uppmärksammade oss. Det skulle kanske kunna bero på att det inte 

finns tillräckligt med evidens för att de andra åtgärderna är mer effektiva. 

 

Vad som stör patienternas nattsömn 

Sjuksköterskestudenterna angav att den vanligaste orsaken till patienternas störda nattsömn 

var smärta (80 %). Genom att behandla sömnbesvär som är relaterat till smärta med opiater 

kan vara mycket värdefullt för att lindra patienters besvär med sömnen (Ramakrihnan & 

Scheid, 2007). Det är viktigt att patienten har en bra grundsmärtlindring, annars är det lätt att 

patienten vaknar med ett smärtgenombrott på natten och den smärtan är svårare att lindra. Det 

gäller även att personalen tar reda på att det verkligen är smärtan som påverkar patientens 

sömn och att det inte är något annat. Det är alltså personalens uppgift att ta en sömnanamnes 

och samla in data från patienten (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). 

 

Samtala 

Det är mycket lättare att ge patienten en sömntablett eller ett smärtlindrande läkemedel för att 

hoppas på att patienten ska kunna somna, men i själva verket kanske sömnbesvären handlar 

om att patienten behöver prata. Mer än tre fjärdedelar av studenterna uppger att de tror att det 

är patientens oro som vanligtvis stör patientens nattsömn (76 %). Forskning styrker att oro 

påverkar sömnen negativt (Bengtsson, 2013; Adib-Hajbaghery, Izadi-Avanji & Akbari, 2012) 

och kan behandlas med hjälp av samtal (Takayama, Yamazaki & Katsumata, 2001). Även 
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KBT har starka empiriska belägg för att vara en mycket effektiv behandling mot sömnlöshet 

hos patienter som är oroliga (Siebern & Manber, 2011; El Kady, Ibrahim & Mohamed, 2012). 

Patientens oro kan bero på flera olika saker. Flera av studenterna har uppgett att de tror att 

bland annat den nya sjukhusmiljön, hemlängtan samt att de inte känner sig hemma är 

anledningar som kan påverka patienternas sömn negativt. Dessa exempel kan alltså skapa en 

oro hos patienten. Det är viktigt att personalen finns där och ger patienterna en trygghet 

genom att exempelvis erbjuda patienten samtalsstöd vid behov. Sjuksköterskan kanske 

behöver se över sitt arbete. Det kanske finns arbetsuppgifter som de kan delegera över till 

undersköterskan för att få mer tid över att samtala med patienten. Personalen kan alltså spela 

en viktig roll, genom att ge patienterna en trygghet inför natten och stilla deras oro. Genom att 

personalen samtalar med patienten på kvällen anser vi vara en kortsiktig lösning. När det 

istället handlar om att behandla eventuella sömnbesvär på lång sikt är KBT ett alternativ. 

 

Icke-farmakologisk behandling 

Det framkom från innehållsanalysen, där 5 % av studenterna angav att patienterna får en 

bättre sömn om de aktiveras dagtid. En intressant upptäckt gjordes av studien (Alessi et al., 

2005) där patienterna inte fick bättre sömnkvalitet trots ökad aktivitet dagtid men däremot 

ledde den ökade fysiska och sociala aktiviteten till en ökad livskvalitet. Vidare finns det 

evidens att vistas i frisk luft har en god effekt på sömnen (Strøm-Tejsen et al., 2015). I en 

annan studie kom det fram att aktivitet i form av träning både kunde förebygga och behandla 

sömnstörningar och genom att personalen lyfter fram träningsalternativet för patienter med 

sömnbesvär så kan det till och med leda till att patienter minskar sin användning av 

sömnmediciner (Yang et al., 2012). Något studenterna tog upp som de trodde var det som 

vanligtvis störde patienternas nattsömn var att de upplevde att sängen var obekväm. Även 

störd dygnsrytm var något som togs upp som en orsak till patienternas dåliga sömn. 

Många studenter ansåg att öronproppar användes ganska ofta för att åtgärda patientens 

sömnproblem (31 %). Evidens styrker att denna, icke-medicinska åtgärd som inte har några 

biverkningar jämfört med sömnmedicin, är en effektiv metod för att främja patienters sömn 

vilket är värdefullt som vårdpersonal att ha insikt om (Jones & Dawson, 2012). Att sova på ett 

sjukhus, i en ny miljö och inte få sova i den egna sängen kan vara nog så jobbigt och påverkar 

patienternas sömn. Dessutom att behöva dela rum tillsammans med en annan patient påverkar 

deras sömn ännu mer negativt. Olika typer av ljud som förekommer på sjukhus har visat sig 

påverka patienters sömnkvalitet negativt (Buxton et al., 2012). Flera studenter uppgav att en 

åtgärd som användes för att lösa patientens sömnproblem var att byta sovsal (23 %). Det var 
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totalt 78 % av studenterna som även trodde att det var rumskamraten som påverkade 

patientens sömn negativt. Att då låta patienten som besväras av olika ljud från andra patienter 

byta sovsal till enkelsal har en positiv effekt på sömnkvaliteten (Van de Glind et al., 2007). 

 

Åtta studenter svarade att de gav patienten något att äta vid eventuella sömnproblem. En 

studie visade att bland annat mjölk och ost, som är mejeriprodukter främjade sömnen och 

hade ett stort värde för insomningen (Kitano et al., 2014). Den fakta kan appliceras i 

verksamheten på så vis att patienter som lider av sömnbesvär erbjuds ett glas mjölk och en 

smörgås med ost innan sänggående. 

 

Någon evidens hittades inte som styrkte att byte av sängkläder kunde förbättra patienters 

kvalitet på sömnen vilket en av studenterna hade kryssat i. Däremot av egna kliniska 

erfarenheter vet vi hur viktigt det är att byta sängkläder efter att patienter kissat respektive 

skött magen i sängen. Det kan även vara så att patienten svettas mycket, vilket snabbt kan 

åtgärdas med att byta sängkläder och ge patienten en torr skjorta. 

 

Det är av stor betydelse att vårdpersonal har en god arbetsmiljö med en god belysning för att 

de ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt samt kunna observera patienterna till fullo. 

Genom att ha tänd belysning på vårdsalen är ur patienternas synvinkel en störande faktor för 

deras sömn men vissa moment måste personalen genomföra på natten, såsom administrera 

läkemedel som måste ges inom ett visst tidsintervall. Säkerheten för både personalen och 

patienten kommer alltså alltid i första hand. Att istället erbjuda patienten att använda en 

ögonmask nattetid kan förhindra ljusinsläpp och patienten behöver därmed inte bli störd av 

ljuset vilket minskar vårdlidandet (Jones & Dawson, 2012; Le Hir & Lundmark, 2008). 

Eriksson menar att genom att ge patienten rätt lindring kan patientens upplevelser av lidandet 

minska, vilket kan verkställas till exempel i detta fallet där patienten som lider av ljusinsläpp 

erbjuds en ögonmask. I de fall där personal orsakar vårdlidande på grund av att de stör 

patienternas sömn kan enkla åtgärder som exempelvis att erbjuda öronproppar vid buller 

lindra lidandet. TV-apparaterna som nästan finns på alla patientsalar bidrar också till både 

ljud och ljus och har både positiva och negativa effekter. För de patienter som av någon 

anledning inte får lämna sitt rum kan få dagarna att gå lite fortare med TV-tittande. En 

nackdel är dock att det kan få patienterna att spendera mer tid i sina sängar dagtid istället för 

att gå ut till dagrummet, även ljuset från TV:n påverkar sömnen negativt. En idé kan vara att 
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som sjuksköterska informera patienter om att ljus från elektriska apparater innan sänggående 

kan påverka sömnen negativt (Hysing et al., 2015). 

 

Samordning i vårdarbetet 

I frågan om vårdarbetet anpassas efter patienters sömnbehov uppgav 61 % att arbetet inte 

anpassades. Vidare var det 73 % av studenterna som trodde att personalen var en av de 

vanligaste orsakerna som stör patienternas nattsömn. Detta tycker vi är jättesynd, då 

patienterna behöver få sin sömn så känns det tråkigt att det är vi som personal som ska vara 

dem som stör deras sömn mest. Personalens samarbete och samordning av arbetet kring 

patienter nattetid har en mycket stor betydelse för patienternas sömnkvalitet och minskar 

antalet störande moment nattetid (Li et al., 2011). Ett exempel kan vara att flytta de 

läkemedelstider som går att flytta på, så slipper personalen väcka patienten i onödan.  

 

Toalettbesök var ett störningsmoment som flera studenter ansåg var vanligt, och det är därför 

bra om sjuksköterskorna underlättar lite för patienterna. Dels genom att inte ge någon form av 

urindrivande läkemedel eller laxantia för sent på dagen, inte ge patienten intravenös vätska för 

sent på kvällen/natten om det är möjligt eller om patienten har en enkelsal så kan de placera 

en toalettstol bredvid sängen. 

 

Brist på kunskap 

Gellerstedt (2015) kom fram till att ett flertal att sjuksköterskorna som medverkade i deras 

studie ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap om sömn. Det kan vi även se i vår 

undersökning då en stor del av studenterna (64 %) uppgav att det inte hade diskuterats om 

sömn och dess betydelse för patienterna bland personalen någon gång under någon av deras 

VFU placeringar. Anledningen kan vara så att det inte fanns någon tid för det, att personalen 

inte prioriterade ämnet sömn eller så kan det ha varit så att personalen saknade den 

kunskapen. Precis som Menon et al. (2015) kom fram till så håller vi med om att det skulle 

vara bra om det ingick mer undervisning om sömn i grundutbildningen men också att det även 

fortsätter kontinuerligt till färdiga sjuksköterskor. Detta för att på så sätt ge patienterna den 

bästa omvårdnaden för att de ska få en så bra sömnkvalitet som möjligt. De ska även få 

kunskap kring hur de kan lägga upp arbetet för att störa patienten så lite som möjligt, 

framförallt nattetid. 

 



21 
 

Mcintosh & MacMillan (2009) menar att studenterna saknar kunskap om sömn. Eriksson et 

al., (2014) menar att det är teorin och den kliniska processen som ska ge studenten den bästa 

kunskapen om sömn.  Ye & Smith, (2015) säger att studenterna saknar utbildning om sömn i 

deras grundutbildning. Då vi tittar på vår studie som visar att 89 % av studenterna upplevde 

att de inte hade fått en ökad kunskap från deras VFU placeringar så kan vi undra vart 

studenterna då ska få sin kunskap om sömn ifrån. En tanke är att många av studenterna har 

fått kunskap från personliga erfarenheter från tidigare jobb inom vården. Vi tycker som 

Eriksson et al. (2014) att kunskapen ska komma till lika stor del från den teoretiska delen men 

också från den kliniska delen. Vidare kan sjuksköterskeutbildningen ifrågasättas då det tydligt 

framkommer både från tidigare studier samt även vår egna studie att det är brist på utbildning 

inom ämnet sömn.   

 

Metoddiskussion 

Genom att en enkätundersökning valdes som metod för denna undersökning lyckades vi få in 

ett omfattande underlag med ett stort antal svar från många sjuksköterskestudenter. En annan 

metod som även hade kunnat användas hade varit att göra en kvalitativ forskningsstudie då vi 

istället skulle ha intervjuat studenterna. Problemet hade dock varit att vi inte hade lyckats få in 

ett så stort antal svar då den metoden är mycket tidskrävande. Vi hade fått en större mängd 

information med mer djupgående svar som beskriver varför, hur och var, men från ett mindre 

antal studenter. Svagheten med det hade varit att vi inte kunnat få en övergripande blick över 

hela klassen, vad majoriteten av studenterna från termin sex hade fått för upplevelser och 

kunskap kring sömn från deras VFU, vilket var studiens syfte. Vilket var en anledning till 

varför vi valde att använda oss utav en kvantitativ deskriptiv metod (Bryman & Bell, 2013). 

 

Ifall vi fick göra om studien med obegränsade resurser så hade vi valt att göra studien på ett 

äldreboende. Att lida av sömnproblem på ett sjukhus är ett kortsiktigt problem. Däremot om 

patienter på ett äldreboende eller patienter som bor hemma med hemsjukvård lider av 

sömnproblem så är det istället ett mer långsiktigt problem eftersom att det är där de bor. På ett 

äldreboende gäller det därför att personalen har tillräckligt med kunskap för att ge patienterna 

den bästa omvårdnaden till patienterna så att det får en så bra sömn som möjligt. Först hade vi 

velat göra en intervjustudie på patienterna för att ta reda på mer om deras eventuella 

sömnproblematik och hur de upplever eventuella omvårdnadsåtgärder från personalen. Att 

göra en kvalitativ studie på patienterna ger en mer ingående kunskap om personalens 

omvårdnadsmetoder ur ett patientperspektiv. Vid kvalitativ forskning studeras själva kärnan 
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av det som undersöks och ger en fördjupad insikt samt olika aspekter av exempelvis en 

upplevelse (Bryman & Bell, 2013). Därefter hade vi velat göra en kvantitativ studie i form 

utav enkäter hos vårdpersonalen för att ta reda på vilken typ av kunskap de har samt vad de 

skulle behöva mer utbildning i om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder. Fler fördelar med att 

enkäter användes som datainsamlingsmetod var att det medverkande hade chans att i lugn och 

ro tänka igenom frågorna innan de svarade. Den så kallade “intervjuareffekten”, som innebär 

att respondenten ger de svar som den tror förväntas svara kan påverka dennes tänkande, men 

utesluts vid en enkätundersökning (Ejlertsson, 2005). Genom att snart nyutexaminerade 

sjuksköterskor fick besvara enkäten gav det en överblick över hur sömn prioriteras och hur 

eventuella sömnbesvär åtgärdas i den kliniska verksamheten, vilket besvarar studiens syfte 

och frågeställningar. Däremot om enkätundersökningen hade gjorts på patienterna själva så 

hade inte syftet och frågeställningarna gett något svar på vilka omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskestudenterna observerat. Vi valde att använda oss av bekvämlighetsurval då 

populationen av sjuksköterskestudenter som är i slutet av sin utbildning var tillgängliga för 

oss samt var relevanta för studien. Nackdelen med att använda denna typ av urvalsstrategi är 

att resultatet inte går att generalisera på en större population (Bryman & Bell, 2013). 

Nackdelen med att välja att tillfråga studenter är att de svarar vad de tror, jämfört med om vi 

frågat patienterna då de svarat vad som verkligen stör deras nattsömn. En annan nackdel med 

att göra studien på sjuksköterskestudenter är att de ofta bara är en kortare period på varje 

ställe. Vilket gör att de får svårare att följa upp omvårdnadsåtgärderna för att se vad som 

fungerar bäst för patienterna. Fördelen däremot, med att göra studien på 

sjuksköterskestudenter i sista terminen är att de snart tar examen, vilket betyder att de har fått 

genomgå nästan alla VFU placeringar och sett mycket samt att de har varit på både sjukhus 

och äldreboende. Något som också hade varit intressant att veta är vart studenterna upplevt att 

patienterna hade sömnproblem. Utifrån det, beroende på vart deras upplevelser kom ifrån kan 

man då diskutera vart resultatet är giltigt. Är det överförbart på endast sjukhus men inte på 

äldreboende eller gäller det på båda ställena? Vidare kan man ifrågasätta hur det skiljer sig 

från olika avdelningar på sjukhus respektive olika äldreboende. 

 

Det finns inte riktigt någon förklaring till varför inte alla 108 stycken registrerade studenter på 

kursen deltog. En hypotes kan vara att “bortfallet” inte ville delta eller att de inte var 

närvarande vid tillfället. Däremot hade vi en god svarfrekvens vilket är en styrka då det inte 

var så många som uteblev och därför blir det lättare att överföra på andra 

sjuksköterskestudenter. En annan sak att nämna är att på grund av det få antalet män som 
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deltog i studien valde vi att inte undersöka om det fanns några skillnader mellan kvinnor och 

män. Den ojämna könsfördelningen bland studenterna gör att det inte blir relevant eftersom 

endast 13 % av studenterna var män. 

 

Nu i efterhand har vi även insett att en del av enkätens frågor var utformade på ett sätt som 

gjorde dem tolkningsbara vilket vi förstod efter att resultatet redovisats. Då tio studenter 

svarade att de ansågs sig ha fått ökad kunskap om sömn men att 17 stycken svarade att de 

hade fått ökad kunskap om vilka metoder som fanns att tillämpa för att främja god sömn blev 

detta tydligt. Till en början trodde vi först att studenterna helt enkelt hade slarvat när de läst 

igenom dessa två frågor då vi anser att lika många studenter borde ha svarat ja på dessa två 

frågor. Dock vid närmare eftertanke kan det också vara så att några studenter anser att en ökad 

kunskap om vilka metoder som finns inte är lika med en ökad kunskap om sömn. Det kan 

vara så att många studenter redan anser att de har en stor kunskap om sömn från tidigare 

erfarenheter. 

 

Vidare har det framkommit i studier som använts för vår studie att det behövs mer forskning 

inom ämnet kring omvårdnadsåtgärder som finns att tillämpa för att främja sömnkvaliten hos 

patienter. I framtiden hade det varit intressant att göra denna studie på en annan grupp 

sjuksköterskestudenter i termin sex på ett annat universitet för att se och jämföra resultaten. 

Hade resultatet blivit annorlunda och hur hade då det påverkat slutsatsen? Däremot har vår 

studies syfte och frågeställningar kunnat besvaras utifrån tillräcklig evidens från studier som 

tidigare har gjorts samt kurslitteratur. Utifrån vår undersökning och studiens resultat har ny 

användbar kunskap funnits vilket är av användning och har betydelse för både den enskilda 

individen samt sjuksköterskestudenter men även utbildad vårdpersonal men framförallt under 

sjuksköterskeutbildningen. 

 

Slutsats 

Utifrån studiens resultat framkom det att sjuksköterskestudenter upplever att det finns en 

sömnproblematik hos patienter, vilket i sin tur kan hota deras hälsa och välmående samt 

förmågan att tillfriskna. Vidare visade resultatet att studenterna upplever att de saknar 

kunskap kring sömn vilket borde införas under utbildningen. Det är även viktigt att redan 

utbildad vårdpersonal uppdaterar sig och erbjuds undervisning för att kunna ta del av ny, 

evidensbaserad forskning kring hur de optimerar sömnkvaliten för patienter samt motverkar 

sömnstörningar. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

Sjuksköterskestudenters upplevelse av patienters sömn 

 

Hej! 

 

Vi är två stycken sjuksköterskestudenter som går termin sex på Uppsala universitet. Vi vill 

med vår enkät undersöka hur sjuksköterskestudenter i termin sex upplever patienternas 

sömnvanor under deras VFU placeringar. Samt vilka metoder som kan användas för att främja 

bättre sömn för patienterna. 

 

Vi skulle uppskatta om just du ville vara svara på några frågor kring detta. Enkäten är frivillig 

och anonym att delta i. All data kommer att sparas och användas i vår c-uppsats.  

 

Vid frågor kontakta oss gärna på sofia.lyon@hotmail.com 

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Lyon & Agnes Conradsen 
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Bilaga 2. 

1. Kön:          Kvinna □                          Man □ 

 

2. Ålder:______ år 

 

3. Har du under någon av dina VFU placeringar upplevt att patienterna haft 

sömnbesvär?       

Ja □     Nej □ 

 

4. Om ja, upplevde du att det var ett problem för patienten?      

Ja □ Nej □ 

 

5. Hur åtgärdades sömnproblemet? Kryssa i de alternativ som stämmer bäst överens.  

Sömntablett □ 

Öronproppar □ 

Bytte sängkläder □ 

Byta sovsal □ 

Samtala med patienten □ 

Släppa in frisk luft □ 

Patienten får något att äta □ 

Avslappningsövning □ 

Annat □ 

Vad?_______________________________________________________________________ 

 

6. Har det talats om sömn och dess betydelse någon gång under någon av dina VFU 

placeringar?        

Ja □ Nej □ 

 

7. Anpassas vårdarbetet efter patientens sömnbehov?    

Ja □ Nej □  

 

8. Finns det en samordning bland personalen på avdelningen för att minska antal 

störningsmoment hos patienterna nattetid?    

Ja □ Nej □   
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9. Vad tror du är det som vanligtvis stör patienternas nattsömn? Kryssa i de alternativ 

som stämmer bäst överens. 

Ingenting □ 

Toalettbesök □ 

Personalen □ 

Rumskamraten □ 

Att patienten upplever oro □ 

Smärta □ 

Annat □ 

Vad?_______________________________________________________________________ 

 

10. Upplever du att du har fått en ökad kunskap om sömn under dina VFU placeringar? 

Ja □ Nej □  

 

11. Har du fått kunskap under någon av dina VFU placeringar om vilka metoder som 

finns att tillämpa för att främja god sömn för patienterna?   

Ja □ Nej □  

 

12. Finns det något annat utöver enkätens frågor som du anser är viktigt för 

patienternas sömn? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 


