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Sömn är ett av människans fundamentala behov, då den ger kroppen 
en chans att skapa ny energi. Sömnproblem kan skapa symtom som 
oro, irritation och ångest men även förvärra befintliga besvär. Vidare 
är sömn ett av de fysiska behov som ingår i sjuksköterskans 
kompetensområde där åtgärder kan planeras för patienter med 
sömnbesvär. Sömnbesvär är ofta förekommande hos cancerpatienter i 
palliativ vård vilket gör sjukdomen mer påfrestande och påtaglig. Då 
tidigare forskning tyder på att många sjuksköterskor har bristande 
kunskap kring vad som påverkar patienternas sömnkvalité riskerar det 
att leda till att patienternas sömnproblem inte åtgärdas (Yilmaz, Sayin 
& Gurler, 2010; Savard & Morin, 2001). Föreliggande artikel är en 
sammanfattning av de resultat som framkom i en kandidatuppsats av 
Lundin och Nagy (2017) vid Högskolan Kristianstad.  

Bakgrund 
Sömn är ett naturligt tillstånd som kännetecknas av en sänkt 
medvetandegrad och låg fysiologisk aktivitet (Asp & Ekstedt, 2014). 
Under sömnen pågår en hjärnaktivitet som har betydelse för ens 
välbefinnande, då kroppen får ny energi. Under detta tillstånd pågår en 
återuppbyggnad i kroppen i form av att vävnader restaureras. Hjärnan 
kan inte lagra energi och behöver därmed återhämta energin under 
natten. Med en förnyad energi får personen möjligheten till att påbörja 
en ny dag. För klassificering av sömnproblem, se faktaruta.  
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Faktaruta  

Diagnos av insomni enligt ICD 10 

• Patienten upplever problem med att inte falla i sömn, eller att 
bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila. 

• Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 
1 månad. 

• Sömnstörningen orsakar tydliga besvär för patienten eller stör 
hens dagliga liv. 

 

Tidsgränser för insomni 

• Förlängt insomnande (> 30 minuter) 

• Avbruten sömn (vakenhet under natten överstigande 
45 minuter eller fler än tre uppvaknanden) 

• För tidigt uppvaknande (total sömntid < 6 timmar eller < 80 % 
av tidigare sömntid) 

 

Källa: Hetta & Schwan (2017)  

Sömnproblem är vanligt förekommande bland cancerpatienter då 
mellan 49 och 76 procent lider av detta (Gibbins et al., 2009; Davidson, 
Maclean, Brundage & Schulze, 2002). Cancer är ett samlingsnamn för en 
mängd olika sjukdomar varav de fem vanligaste är bröst-, prostata, 
hudcancer-, tjocktarms- och lungcancer (Lorentesen & Grov, 2011). Det 
finns två inriktningar i behandling av cancer (Glimelius, 2012). Den första 
är kurativ, då möjligheten till botandet av sjukdomen och tillfrisknad är 
sannolik. Den andra inriktning är palliativ, vilket innebär att patientens 
möjlighet till överlevnad är minimal och behandlingen är inriktad på att 
lindra lidande (a.a.). 
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Syfte och metod 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka faktorer som påverkar 
cancerpatienters sömnproblem under palliativ vård. En allmän 
litteraturstudie valdes som studiedesign och sökningar gjordes via 
databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Sökord som huvudsakligen 
använts var bland annat Palliative care, sleep och sleep disturbance. 
Artikelsökningen resulterade i tretton artiklar.  

Valda artiklar hade antingen en kvantitativ eller en kombination av både 
kvalitativ och kvantitativ metod, så kallad mixad metod. Artiklarnas 
kvalité granskades genom Högskolan Kristianstads granskningsmall 
(Beck, Blomqvist & Orrung Wallin, 2016). Artiklarnas resultat 
analyserades för att utläsa de faktorer som påverkade sömnproblem. 
Resultatet i artiklarna baserades på beskrivande och analytisk statistik 
och presenterades i bland annat medelvärde, signifikansnivåer och 
korrelationskoefficienter. I analysprocessen har sömnproblem 
identifierats utifrån sömnstörningar, sömnlöshet och låg sömnkvalité. 

Vid granskning av artiklarna har Helsingforsdeklarationen tagits i 
beaktande. Helsingforsdeklarationen innefattar en balans mellan 
behovet av ny kunskap och deltagarnas hälsa och intresse, balansering 
av risker och fördelar för samhället och individen samt informerat 
samtycke (Kjellström, 2012).  

Resultat 
Majoriteten av deltagarna i de inkluderade studierna var män och 
medelåldern var mellan 60–70 år. Huvuddiagnosen för samtliga 
deltagare var avancerad cancer med koppling till palliativ vård. Ur 
analysen kunde det fastställas att majoriteten av personerna hade 
problem med sömnen i form av lång sömnlatens, dålig sömnkvalité, 
sömnstörningar eller sömnlöshet. Fyra kategorier har identifierats: 
fysiska, psykiska och sociodemografiska faktorer samt läkemedlens 
association med sömnproblem hos cancerpatienter i palliativ vård. 
Utöver detta visade en av de 13 artiklarna att miljöfaktorer hade ett 
signifikant samband med sömnproblem (Renom- Guiternas, et al, 2014).   

Nio artiklar visade ett signifikant samband (p <0,05) mellan smärta och 
sömnproblem beskrivet så som sömnlöshet, sömnstörningar och 
försämrad sömnkvalité. Vid de övriga fysiska faktorerna har det påvisats 
att de finns ett statistiskt samband mellan dyspné (andnöd), trötthet 
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samt illamående och sömnproblem. Lung-, bröst-, gastrointestinal-, 
huvud- och nacke- samt prostatacancer visades ha ett signifikant 
samband med sömnproblem (Mercadante et al., 2015). Utifrån åtta 
artiklar kunde ett signifikant samband (p <0,05) utläsas mellan psykiska 
faktorer som depression, hopplöshet, lågt välbefinnande samt 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och sömn (Tabell 1). Läkemedel 
visades ha en tydlig association med sömnproblem hos denna 
patientkategori. Till exempel läkemedelsgrupper såsom opioder, 
kortikosteroider samt sedativa läkemedel kunde ha ett positivt eller 
negativt samband med sömnproblem.   
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Tabell 1. Artiklar som visar psykiska faktorers association på 
sömnproblem hos cancerpatienter i palliativ vård 

Artikel-
författare 

Psykiska 
faktorer 

Mät-
instru-
ment 

Typ av 
sömnproblem 

P-
värde 

Delgado-Guay 
et al. (2011) 

Depression ESAS Sömnstörningar 0,019 

 Ångest ESAS Sömnstörningar 0,01 

 Välbefinnande ESAS Sömnstörningar 0,001 

Mercadante et 
al. (2004) 

Ångest Enkel fråga Sömnstörningar 0,045 

Mercadante et 
al. (2015) 

Depression HADS Sömnstörningar <0,00
1 

 Ångest 
 

HADS 
 

Sömnstörningar 
 

<0,00
1 
 

 Välbefinnande HADS Sömnstörningar <0,00
1 

Mystakidou et 
al. (2007a) 

Depression BDI Sömnkvalité 0,002 

 Hopplöshet BHS Sömnkvalité 0,003 

Mystakidou et 
al. (2007b) 

Livskvalité PCS Sömnkvalité 0,003 

Mystakidou et 
al. (2009) 

Depression BDI Sömnkvalité <0,00
05 

 Hopplöshet 
 

BHS 
 

Sömnkvalité 
 

0,003 
 

 Livskvalité 
 

SF-12 
 

Sömnkvalité <0,00
05 

 PTSD IES-R Sömnkvalité 0,004 

Renom- 
Guiternas et al. 
(2014) 

Ångest HADA Sömnlöshet 0,019 

Yennurajalinga
m et al. (2015) 

Depression ESAS Sömnstörningar 0,000
1 

 Ångest ESAS Sömnstörningar 0,000
2 

Referens: Lundin & Nagy, 2017 
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Diskussion 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer 
som påverkar sömnproblem bland cancerpatienter under palliativ vård. 
De fynd som var mest framträdande i resultatet var sambandet mellan 
smärta, opiodbehandling, ångest, depression samt ung ålder och 
sömnproblem.  

Studien visade att smärta är en betydelsefull faktor som kan orsaka 
sömnproblem. Detta samband har även uppmärksammats bland 
cancerpatienter som inte är under palliativ vård (Mansano-Schlosser & 
Ceolim, 2017; Dreidi & Hamdan-Mansour, 2016). Pelatt (2007) menar 
att ett sätt att förbättra sömnen hos patienter som får regelbunden 
smärtlindrande behandling är att göra regelbundna kontroller under 
natten och därigenom säkerställa att patienten inte har ont. 
Regelbundna kontroller skulle emellertid kunna innebära en risk att 
smärtlindningen blir sömnstörande i sig, vilket leder till behovet av att 
hitta en balans mellan att ge och inte ge smärtlindring. Ett annat sätt är 
att erbjuda en trygghetsdos av smärtstillande läkemedel inför natten 
som en förebyggande omvårdnadsåtgärd.  

Ytterligare ett fynd var att ångest och depression var associerat med 
sömnproblem. Tankar och oro kring döden kan uppkomma i samband 
med cancerbesked eller vid försämring av sjukdomen (Henoch, 2013). 
Studier har till och med visat att psykiska symtom och sömnproblem kan 
öka patientens önskan till en påskyndad död (Breitbart et al., 2000; 
Mystakidou, Parpa, Katsouda, Galanos & Vlahos, 2004; Mystakidou et 
al., 2007c). En påskyndad död kan därmed medföra en befrielse från 
symtom med hög intensitet. För att patienten skall uppleva ett 
meningsfullt liv är därför av vikt för att skapa en god symtomlindring. 
Genom att skapa trygghet inför sänggåendet och avleda stress kan en 
fridfull miljö skapas. Samtal kan också vara ett effektivt sätt för 
patienten att bearbeta sina tankar. Cochran (2003) menar att en 
långsiktig lösning på sömnproblemen är icke-farmakologiska metoder. 
Han öppnar upp möjligheten för metoder som kognitiv beteendeterapi 
(KBT) eller stimulans kontrollterapi (SCT). Han menar även att dessa 
metoder används sällan på grund av vårdgivarnas bristande kunskap och 
medvetenhet (Cochran, 2003). En systematisk genomgång av studier 
som använt KBT på personer med cancer och sömnstörningen insomni 
visade just att sömnen förbättrades (Johnson, et al., 2016). Bristen på 
tillgång kan dock bli ett problem. Pelatt (2007) menar att medicinering 
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skall användas som ett komplement till icke-farmakologiska metoder för 
förbättring av patienternas sömn. För patienter i palliativ vård skulle 
istället sjuksköterskan kunna ta patientens hand och hålla en stund för 
att inge ett lugn hos patienten och ta sig tid för en pratstund. Detta 
kräver emellertid resurser i form av tid och medveten närvaro. 

En del patienter vårdas hemma istället för på vårdinstitution. Hemmiljön 
kan inge en trygghet vilket är svåråtkomligt på sjukhus. Socialstyrelsen 
beskriver vårdmiljön som betydelsefull för patientens välbefinnande. 
Genom att skapa en personcentrerad miljö kan patienten känna sig 
delaktig i sin vård (Socialstyrelsen, 2013). Delaktighet gör att patienten 
får mer utrymme för sin autonomi samtidigt som vårdaren tar sitt 
ansvar för patienten. När patienten inte blir delaktig i vården kan detta 
leda till att behoven inte tillgodosetts och sjuksköterskan brister i sitt 
ansvar. Detta kan kopplas till etiska förhållningssättet mellan 
sjuksköterskans plikt- och konsekvensetik (Sandman & Kjellström, 2013).  

Slutsats 
Föreliggande studie har visat att fysiska och psykiska faktorer har en stor 
inverkan på sömnproblem, och sjuksköterskans medvetenhet om dessa 
faktorer behöver förbättras. Omvårdnadsarbetet bör därför inriktas mot 
lyhördhet och förståelse för patientens behov. Genom att patienten 
erbjuds möjlighet att ventilera tankar och uttrycka vilka besvär hen 
upplever, smärtlindring erbjudas och oro och ångest minskas. I samband 
med att arbetsbelastning och stress ökar hos sjuksköterskor finns dock 
risk för att sämre omvårdnad ges. Föreliggande studie visar att 
sömnproblem bland cancerpatienter i palliativ vård är vanligt, och att 
omvårdnadsåtgärder såsom exempelvis adekvat smärtlindring, 
meningsfull dagaktivitet och minskning av oro och nedstämdhet 
förbättrar patienternas sömn. För att nödvändig omvårdnad av 
cancerpatienter i palliativ vård skall kunna ges krävs resurser, framförallt 
i form av kunskap och tid.  

Kontakt: marie.nilsson@hkr.se; atika.khalaf@hkr.se  
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