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Sammanfattning 

Inledning: Sömn är ett vanligt problem hos äldre patienter på sjukhus och äldreboenden.  Brist 

på sömn leder till ökad risk att drabbas av stroke och hjärt-kärlsjukdom samt att det ger en 

negativ påverkan på rehabilitering. Sömnläkemedel är idag den främsta behandlingen mot 

sömnproblem, vilka ger biverkningar som exempelvis sedation dagtid, yrsel, talsvårigheter 

och mardrömmar.   

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa vetenskapliga artiklar om vilka 

icke-farmakologiska åtgärder mot sömnproblem som sjuksköterskan kan tillämpa i sin 

profession för att främja sömnen hos äldre patienter. 

 

Metod: En litteraturstudie där originalartiklar söktes i databaserna PubMed, Medline och 

Cinahl varav 16 originalartiklar granskades och sammanställdes. 

 

Resultat: Resultatet i denna litteraturstudie visar att det finns icke-farmakologiska åtgärder för 

att förbättra sömnen. Dessa är akupunktur, nya rutiner samt kognitiv beteendeterapi. 

Förbättringarna som kan ses efter utförda icke-farmakologiska åtgärder är bland annat kortare 

insomningstid, ökad sömnduration, färre uppvaknanden och bättre sömn. Patienterna 

beskriver en förbättrad upplevelse av den egna sömnen efter tillämpning av dessa åtgärder.  

 

Slutsats: Resultatet i denna litteraturstudie visar att det finns olika beprövade icke-

farmakologiska åtgärder vilka har en positiv effekt på sömnen. Få artiklar har undersökt 

samma icke-farmakologiska åtgärd och resultatet i litteraturstudien är därmed bristfällig i sitt 

vetenskapliga belägg. Fler studier behövs för de enskilda åtgärderna.  

 

Nyckelord: Insomni, omvårdnad, äldre, sjukhus, äldreboende 
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Abstract 

Introduction: Sleep is a common problem in elderly patients in hospitals and nursing homes. 

Lack of sleep leads to increased risk of stroke and cardiovascular disease and it has a negative 

impact on rehabilitation. Sleep drugs are currently the main treatment for sleep problems, 

which have side effects such as sedation daytime, dizziness, speech problems and nightmares. 

 

Objective: The purpose of this study was to summarize scientific articles about the non-

pharmacological interventions for sleep problems that the nurse can apply in their profession 

to improve sleep in older patients. 

 

Method: A literature review where original articles where searched in PubMed, Medline and 

Cinahl, where the result of 16 articles where reviewed and compiled in different catergories. 

 

Result: The results of this study show that there are non-pharmacological interventions to 

improve sleep. These include acupuncture, new routines and cognitive behavioral therapy. 

The improvements that can be made by non-pharmacological measures include shorter sleep 

time, increased duration of sleep, fewer awakenings and improved sleep. Patients describe an 

enhanced experience of their sleep after applying these measures. 

 

Conclusion: The results of this study show that different non-pharmacological interventions 

have a positive effect on sleep but few articles have examined the same non-pharmacological 

measures and results in the literature is deficient in their scientific evidence. More studies are 

needed for the individual measures.  

 

Keywords: Insomnia, nursing, elderly, hospital, nursing home 
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BAKGRUND 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) förklarar begreppet insomni som 

sömnbesvär vilket innefattar svårigheter att somna in eller sömn med flera uppvaknanden 

under natten (SBU, 2010). God sömn beskrivs som ett snabbt insomnande med en upplevelse 

av oavbruten sömn. Dålig sömn kännetecknas av lång insomningstid, flera uppvaknanden 

under sömnperioden eller för tidigt morgonuppvaknande (Halvorsen & Frantsen, 2006). 

Människan behöver i snitt sova sju timmar per dygn (Reid, 2001). Mousavi, Tavabi, Iran-

Pour, Tabatabaei och Golestan (2012) studie visade att sömnsvårigheter ökar med stigande 

ålder. Vid ålderdom förändras sömnmönstret (Halvorsen & Frantsen, 2006), för många äldre 

tidigareläggs sänggåendet vilket ofta leder till ett tidigare uppvaknande (Edwards O’Driscoll, 

Ali, Jordan, Trinder, & Malhotra, 2010). I yngre ålder är det främst män som lider av insomni 

vid stigande ålder är det dock kvinnor som drabbas i högre grad (Dreke, Rohers & Roth, 

2003).  

 

Sömnfysiologi  

Dygnsrytmen påverkas av hormoner i kroppen (Saper, Fuller, Pedersen, Lu & Scammel. 

2010). Melatonin är ett viktigt hormon i sömnprocessen som ökar vid mörker kvällstid och 

nattid, vilket underlättar insomnandet (Edwards, O’Driscoll, Ali, Jordan, Trinder & Malhotra, 

2010). De olika stadierna av sömn delas in i fem steg. Steg ett kan beskrivas som en övergång 

mellan vakenhet och sömn. Steg två karakteriseras av en lättare form av sömn med ett 

minskat informationsflöde till hjärnan. Trots det kan vi lätt väckas av ett hastigt påkommet, 

yttre stimuli. Steg tre och fyra är liknade stadier där centrala nervsystemets aktivering 

långsamt minskar och kroppen försätts i en djupare sömn. Steg fem benämns ofta som REM-

sömn (rapid eye movement-sömn). Ögonen rör sig då snabbt under ögonlocken och man är 

avslappnad i kroppens muskler. Under REM-sömnen är det vanligt att man drömmer. Sömnen 

varierar mellan de olika stegen och sömndjup under natten (Grønli & Ursin. 2009; Reid, 

2001). 

 

Ett enkelt mätinstrument för att mäta sömn är att använda en sömndagbok. I dagboken 

dokumenteras sänggåendet, antalet uppvaknanden under natten och när man vaknar på 

morgonen (Grønli & Ursin. 2009). En annan metod som mäter sömnkvaliteten är Pittsburgh 
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Sleep Quality Index (PSQI), vilket är ett självskattningsformulär av Buysse, Reynolds, Monk, 

Berman & Kupfer (1989)  med nitton frågor om sömnkvalitet och sömnstörande faktorer. 

Frågeformuläret är frekvent använt inom psykiatrin och används av flera länder runt omkring 

i världen (Niet, Tiemens, Lendemeijer & Hutschemaekers, 2008).  För att undersöka 

dygnsrytm kan actigrafi användas. Mätningen utförs med en rörelsemätare som fästs på armen 

som ett armbandsur (Karolinska universitetssjukhuset, 2011). Andra sätt att mäta sömn är 

polysomnografi med elektroencefalografi (EEG), elektromyografi (EMG) samt 

elektrokulografi (EOG), vilka mäter sömnkvaliteten och sömndurationen (Grønli & Ursin. 

2009).  

 

Komplikationer till sömnbrist 

Sömn behövs för att skapa god hälsa och för att känna välbefinnande (Dogan, Ertekin & 

Dogan, 2005). Många vuxna saknar kunskap om hur deras sömnproblematik påverkar deras 

dagliga liv (Homsey, O`Connell & Stewart, 2010). Brist på sömn kan ge en känsla av trötthet, 

ökad irritation och koncentrationssvårigheter (Ingvar & Malmqvist, 2013). Otillräcklig sömn 

dubblar risken för självmord och för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom samt stroke. Sömnbrist 

är associerad med ett ökat behov av vård (Krishnan & Hawranik., 2008). I en litteraturöversikt 

av Dreke et al. (2003) visade det sig att sömnsvårigheter kan leda till sänkt livskvalitet för den 

enskilda individen. Den dagliga funktionen påverkas negativt, det fysiska, psykiska och 

emotionella funktionerna påverkas negativ. Det har även visat sig att insomni ökar risken för 

depression (Dreke et al., 2003). 

 

Sömnproblem försvårar tillfrisknandet från sjukdom (Pellatt, 2007). För lite sömn leder till 

minskad motivation och försämrad tankeverksamhet vilket kan resultera i minskade framsteg i 

rehabilitering. Andra effekter som minskad metabolism och påverkan på det endokrina 

systemet ses vid för lite sömn. Många fysiska och psykiska funktioner blir involverade vilket 

kan ge en negativ inverkan på sjukdomar (Halvorsen och Frantsen, 2006; Balkin, Rupp, 

Picchioni & Wesensten, 2008). Sömnbrist försämrar människans förmåga till bevarad och 

återvunnen hälsa. För lite sömn kan minska smärttröskeln, reducera människans förmåga till 

egenvård och minskar människans förmåga att tillgodo se sig information, undervisning samt 

vägledning. Hälsan återvinns snabbare om människan får tillgodose sitt sömnbehov 

(Halvorsen & Frantsen, 2006). Brist i sömn har visat sig ge sänkt funktion på aktivitet i det 
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dagliga livet, ADL, hos äldre på vårdboende. Valenza et al. (2012) anser därmed att åtgärder 

bör vidtas för att minska sömnproblem på äldreboende. 

 

Sömnsvårigheter på sjukhus 

En studie från 2011 visade att 36, 7 % av patienterna över 65 år uppgav sömnsvårigheter 

under sjukvårdsvistelsen (Isaia et al., 2011). Vid inläggning på sjukhus påverkas människans 

normala sömnmönster av bland annat stress och sjukdom. Sömnstörningar kan bero på 

fysiologiska, psykologiska och miljöorsakade faktorer (Reid, 2001). Miljöfaktorer som stör 

sömnen hos inneliggande patienter beskrivs vara sjuksköterskor som ger omvårdnad nattetid, 

telefoner som ringer, buller från luftkonditioneringsapparater och medicinskteknisk utrustning 

samt oro och avsaknad av släktingar (Lei et al., 2009; Reid, 2001). Även smärta, ljus (Isaia et 

al., 2011), sängklädernas kvalité, temperatur, luftkvalité, hunger (Yilmaz Sayin & Gurler, 

2012), träning innan sänggående (Pellatt, 2007) samt andra patienter kan upplevas störande 

för sömnen (Reid, 2001). Enligt Yilmaz et al., (2012) angav 92,9% av patienter att ljud och att 

någon kommer in rummet är den största orsaken till sömnproblem. I en annan studie ansågs 

dock ljus var den starkaste faktorn till sömnsvårigheter (Isaia et al., 2011). 

 

Sömnsvårigheter på äldreboende 

I en undersökning visade det sig att äldre i genomsnitt låg 13 timmar per natt i sängen. Den 

totala sovtiden var dock cirka nio timmar och 47 minuter. Studien visade även att arton av 

tjugofem patienter på boendet hade en sömnkvalitet på mindre än 85 % av optimal 

sömnkvalitet. Den lägsta siffran visade 19 % sömnkvalitet av uträknad optimal sömn, under 

en natt (Fetveit & Bjorvatn, 2002). En studie från 2005 visade att 62 % av äldre på ett 

äldreboende led av sömnsvårigheter, där en bidragande faktor var användningen av 

sömnläkemedel (Rao et al., 2005). Äldre som använder sömnläkemedel sover i snitt åtta 

procent mindre än äldre som inte brukar sömnläkemedel (Simpson, Culpepper Richards, 

Enderlin, O’Sullivan & Koehn, 2006). I en annan studie gjord på ett äldreboende visade det 

sig att 70% av de äldre hade sömnproblem. Anledningen till sömnproblematiken var dels 

smärta och miktionsrelaterade orsaker (Pollak & Perlick, 1991: Ersser et al., 1989). 

Ytterligare en individuell faktor var sjukdom vilket ansågs vara den största anledningen till 

sömnproblem medan ljud beskrivs som den främsta externa orsaken till avbruten sömn på 

äldreboende (Ersser et al., 1998). En annan tydlig faktor till sömnproblem på äldreboende är 

oro (Herrmann & Flick, 2012).  
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Läkemedelsbehandling vid sömnbesvär  

Sömnsvårigheter behandlas i första hand med läkemedel som innehåller bensodiazepiner och 

besläktade mediciner vilket hämmar hjärnans aktivitet (SBU, 2010). Äldre är mer känslig för 

hypnotika, då kroppsmassan hos äldre består mer av fettvävnad vilket fördröjer substansens 

halveringstid (Tågerud, 2009). Vissa sömnläkemedel som exempelvis bensodiazepiner har en 

lång halveringstid vilket leder till att användaren dagen efter intag av substansen kan få 

bieffekter som negativt påverkar motoriken och den kognitiva förmågan (Bain, 2006). 

Rekommendationerna av hypnotika är en kortvarig behandling men dock visar studier att 

flertalet äldre får denna behandling under lång tid. 2008 använde 750 000 människor i Sverige 

sömnläkemedel, varav hälften var äldre över 65 år (SBU, 2010).  

 

 

Sjuksköterskans ansvar  

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår att sjuksköterskan på ett korrekt sätt handskas 

med läkemedel. Patientens sjukdomsupplevelse och dennes lidande ska lindras genom 

relevanta åtgärder och egenvård, genom information och undervisning (Socialstyrelsen, 

2005). Sjuksköterskan ska ha en helhetssyn och se till patientens individuella behov. Inom sin 

profession ska sjuksköterskan främja för säkerhet, hygien och informationsdelgivning samt 

arbeta för en god vårdmiljö. Arbetet ska baseras på evidens (Socialstyrelsen, 2005). Evidens 

är ett begrepp som beskrivs som ett förhållande till resultat av studier. Evidensen mäter 

tillförlitligheten genom att systematiskt insamla och granska vetenskapliga observationer. 

Genom detta kan det bästa tillgängliga bevis användas inom sjukvården (Malmqvist, 2004).  

  

Virginia Hendersons omvårdnadsteori  

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson anser att en sjuksköterska bör vara medveten om 

individers olika behov och uttrycken för behoven kan variera. Vissa behov har människor 

gemensamt. Vid mötet av patienter bör sjuksköterskan alltid ta i beaktande vissa områden, till 

exempel sjukdom, intelligens och ålder, för god patientvård. Henderson utvecklade under sin 

levnad fjorton grundprinciper för god vård. Dessa fjorton behovsområden är i fallande 

ordning efter prioritet. Den femte grundprincipen är behovet för vila och sömn, vilket 

sjuksköterskan bör hjälpa patienten med då sömn är både en orsak till sjukdom eller en 

komplikation till följd av sjukdom. Stress och nervspänningar kan vara orsaken till 

sömnproblem hos vissa patienter. Massage, vaggande rörelser samt låga rytmiska ljud har en 

sövande effekt. Det blir också lättare för patienten att falla i sömn om man under hela dagen 
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försöker öka patientens välbefinnande. Patienten skall skyddas mot irritation genom 

exempelvis att sänka ljudnivåer undvika obehagliga lukter samt syner. Patienten bör erhålla 

något att äta för att lättare kunna sova. Undvikande av större aktiviteter under kvällstid 

främjar sömnen. Sjuksköterskan bör arbeta för att minska patienternas oro genom närvaro och 

mänsklig kontakt. God personlig hygien och sängmiljö som exempelvis bäddning av säng har 

betydelse för insomnandet. Henderson menar att det kan anses naivt att tro att sjuksköterskan 

kan bota sömnproblem då detta är något som forskare inte vet bot på ännu. Sjuksköterskan 

kan dock använda sig av beprövade metoder som förbättrar patientens vila och sömn istället 

för att ge sömnläkemedel (Henderson, 1969). 

 

 
Problemformulering 

Cirka 375 000 människor över 65 år brukar idag något slags sömnläkemedel. Läkemedel som 

används vid behandling av sömnproblem ger biverkningar, bland annat kan sedation dagtid, 

depression, yrsel, illamående, huvudvärk, talsvårigheter och mardrömmar (SBU, 2010). När 

omvårdnadsåtgärder tillämpas minskas antalet ordinerad mängd sömnläkemedel (Landstinget 

Västernorrland, 2011). 

Sjuksköterskan har en viktig roll gällande omvårdnadsåtgärder för att främja sömn (Halvorsen 

& Frantsen, 2006). Denna litteraturstudie är viktig då den syftar till att kartlägga vilka icke-

farmakologiska åtgärder mot sömnproblem, som sjuksköterskor kan tillämpa i sin profession, 

för att minska antalet patienter med sömnsvårigheter och att sömnläkemedel kan minskas. 

Förbättrad sömn med icke-farmakologiska åtgärder skulle kunna öka patienternas 

välbefinnande, förbättra rehabilitering och minska risken för ytterligare sjukdom. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa vetenskapliga artiklar om vilka icke-

farmakologiska åtgärder mot sömnproblem som sjuksköterskan kan tillämpa i sin profession 

för att främja sömnen hos äldre patienter. 

 

Frågeställning 

Vilka icke-farmakologiska åtgärder mot sömnproblem kan sjuksköterskan tillämpa för att 

främja sömnen hos äldre patienter? 
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METOD  

 

Design 

Som metod i denna uppsats har författarna valt att göra en litteraturstudie. En litteraturstudie 

bygger på olika steg. Först identifieras ett problemområde som författarna vill undersöka och 

etiska aspekter diskuteras. Därefter bestäms frågeställningar som författarna vill besvara. 

Relevanta studier söks ur olika databaser genom bestämda sökord. Studier som är relevanta 

för frågeställningen analyseras och kvalitetsgranskas. Artiklarna som klarar 

kvalitetsgranskningen analyseras ytterligare och sammanställs i ett resultat som vidare 

disskuteras i diskussionen (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

 

Sökstrategi 

Preliminärsökning gjordes i januari 2013 ur databaserna Pubmed, Cinahl, Medline, Swemed 

och psycinfo. Den sekundära sökningen gjordes i mars 2013, ur databaserna Pubmed, Cinahl 

och Medline. De använda databaserna valdes på grund av relevans till ämnet, då dessa 

databaser har fokus på medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Till 

sökningen användes sökorden ”sleep”, ”nursing”, ”hospital”, ”nonpharmacologic”, 

”insomnia”, ”elderly” och ”nursing home”. Ordet AND användes mellan sökorden för att 

specificera sökningen (Friberg, 2012).  

 

Artiklarna som inkluderades i studien klassas som vetenskapliga och berör icke-

farmakologiska åtgärder som främjar sömn på äldreboenden eller på sjukhus, hos patienter 

över 55 år. Endast svenska eller engelska artiklar söktes.  Studier utförda i patienternas privata 

bostäder exkluderades. Endast medel till hög kvalitet på kvantitativa studier användes. De 

kvantitativa artiklarna skulle vara randomiserade kontrollerade studier (RCT), kontrollerade 

kliniska studier (CCT), eller multicenter studier. De inkluderade artiklarna är tillgängliga via 

Uppsala Universitets databas för elektroniska tidskrifter eller är tillgängliga genom Uppsala 

Universitets bibliotek. Artiklarna valdes ut genom relevant titel, därefter lästes abstract. Då 

Abstract var lämpligt för syftet lästes artikeln igenom i helhet, därefter om artikeln ansågs 

väsentlig för syfte och frågeställning kvalitetsbedömdes artikeln. Sökningen redovisas i tabell 

1, se bilaga 1.  
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Bearbetning och analys 

Artiklarna som hittades granskades systematiskt och kvalitetsbedömdes efter granskningsmall 

av Willman, Stoltz & Bahtsevani, (2006), se bilaga 2.  Artiklarna granskades efter urval, 

metod, etiskt resonemang och relevans. Därefter graderas artiklarna till låg, medel eller hög 

kvalitet. Kvalitetsgraderingen skedde med hjälp av procentindelning. Varje delfråga i 

granskningsmallen tilldelades procentuella poäng. För hög kvalitet krävs 80-100 procent av 

den totala poängsumman.  För en kvalitet på medel krävs 70-79 procent av poängsumman. 

Artiklar under 70 procent klassades som låg kvalitet och inkluderades inte i litteraturstudien 

(Willman et al. 2006). 

 

Artiklarna som uppfyllde kriterierna för medel eller hög kvalitet, lästes igenom ytterligare en 

gång och analyserades och sammanfattades. Likheter och skillnader identifierades i de olika 

artiklarna vilka därefter delades in i kategorier. Se tabell 2. En sammanställning av 

inkluderade artiklar i litteraturstudien presenteras i en tabell enligt Friberg (2012), se tabell 3 

bilaga 3. Presenterade artiklar i resultatet är märkta med * i referenslistan. Resultatet 

presenteras med rubriker efter kategorier. 

 

Tabell 2. Kategorier  

Kategorier Antal artiklar 

Akupunktur 4 

Nya rutiner 11 

Kognitiv beteendeterapi 1 

 

 

Forsknings etiska överväganden 

Denna litteraturstudie har sammanställas med åtanke på goda etiska aspekter.  Val av artiklar 

som inkluderades skall ha granskats utifrån tillstånd från etiska kommittén eller där 

noggranna etiska överväganden beskrivits. I analysen och sammanställningen av artiklarna 

kommer inget uteslutas som kan ha betydelse för resultatet. All relevant information användes 

från varje artikel, och återgavs sanningsenligt i resultatet och diskussionen (Forsberg och 

Wengström, 2008).
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RESULTAT 

 

Kvalitetsanalys 

Undersökningsgrupperna är framförallt kvinnor. De flesta studierna är utförda på 

äldreboenden i USA och Taiwan. Patientåldern är över 55 år men medelåldern är över 70 år. 

För deltagande i studierna krävdes att patienten led av sömnsvårigheter. Många patienter led 

av sjukdom. De vanligaste var högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar, stroke och diabetes. Vissa 

studier utfördes endast på patienter med demensdiagnos. 16 studier är inkluderade i studien 

varav 13 studier är randomiserade kontrollerade studier.  

 

Akupunktur 

I en studie av Lu, Lin, Chen, Tsang & Su (2013) undersöktes effekten av den subjektiva och 

objektiva effekten av akupunktur hos psykiatriska äldre patienter på sjukhus. Tre punkter för 

akupunktur valdes ut; neiguan i händerna, yangchuan på fötterna och shenmen på öronen och 

händer. Dessa punkter behandlades dagligen i tre minuter vardera, under fyra veckor. 

Sömnkvaliteten mättes med hjälp av formuläret PSQI. Den objektiva sömnkvaliten mättes 

med hjälp av aktigrafi. Patienterna som behandlades med akupunktur fick bättre sömnkvalitet 

vad gäller insomningstid, total sovtid, färre sömnstörningar och mindre vaken tid under 

natten. Patienternas subjektiva upplevelse av sömnen förbättrades signifikant (Lu et al., 2013). 

Detta är ett likvärdigt resultat med en studie av Chen, Chao, Lu, Shiung & Chao (2012) där 

akupunktur har administrerats till intensivvårdspatienter på ett sjukhus i Taiwan. Patienterna 

ökade sin andel sömn och minskade antal vakna perioder signifikant (Chen et al., 2012). 

Likaså på äldreboende har effekterna av akupunktur på huvud, nacke och händer undersökts 

för att se om sömnkvaliteten kunde förbättras hos patienterna med sömnbesvär. Fem punkter 

valdes ut: Baihui, Fengchi, Anmian på huvudet och nacke samt Shenmen på både öra och 

händer. Akupunkturen utfördes 15 minuter per tillfälle, fem dagar i veckan i tre veckor. En 

signifikant skillnad kunde ses efter interventionen inom vissa områden som exempelvis tid för 

insomning, total sovtid och minskad vakenhetsperioder nattetid (Chen, Lin, Wu & Lin, 1999). 

En annan studie valde att undersöka akupunktur på punkterna: Neiguan i händerna, Shenmen 

på öronen och händerna, Yungchuan och Sanyinjiao på fötterna samt Anmian på huvudet.  De 

äldre fick akupunktur tre gånger i veckan i fyra veckor. De fann signifikant skillnad mellan 

akupunkturgruppen och kontrollgrupperna. Bättre sömn, sömnkvalitet, sömnduration och 

kortare insomningstid rapporterades i akupunkturgrupperna. Däremot fanns ingen signifikant 

skillnad i den grupp som fick placebo-akupunktur och kontrollgruppen (Reza et al, 2010). 
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Nya rutiner 

I en undersökning infördes förändrade nattrutiner på ett äldreboende genom att 

sjuksköterskorna på tre fasta tider skulle gå till sina patienter för att se om de var vakna. 

Personalen fick utbildning i hur de skulle minska störningsmoment av ljud och ljus. När de 

gick runt använde de sig av ficklampor för att inte störa de sovande patienterna. För de 

patienter som var vakna vid nattlig tillsyn vidtog man åtgärder för att få dem att sova. 

Åtgärderna personalen vidtog är ej specificerade i studien.  Införandet av den nya rutinen 

gjorde att 15 stycken patienter utav 18 stycken sov bättre. En signifikant skillnad kunde 

därmed påvisas på sömnen då nya nattliga rutiner införts. Sömnen förlängdes med ett 

genomsnitt av 30 minuter per boende (O'Rourke, Klaasen & Sloan, 2001). Ouslander et al 

(2006) utbildade personal på ett vårdboende för att undersöka ifall ljudreduktion skulle 

förbättra sömnen hos de äldre nattetid. Ingen signifikant skillnad kunde dock ses efter 

interventionen (Ouslander et al., 2006). 

 

På ett äldreboende implementerades nya rutiner för sänggående för de äldre. Sänggåendet 

påbörjades mellan klockan 20.00 och 22.00 genom att ljus och ljud minskades på 

avdelningen. Bland annat skulle personalen stängda av televisionsapparaten och stänga dörrar 

till patienternas rum (Martin, Marler, Harker, Josephson & Alessi, 2007). Från klockan 22.00 

till 06.00 skulle ansträngningar för att minska ljudet och ljuset från nattliga sysslor göras. 

Ljud och ljus skulle även minskas vid byte av inkontinensskydd och vändschema. När de 

äldre var vakna frågade personalen ifall de var i behov av deras hjälp. Det visade sig att ljud 

och ljus exponeringen inte blev förändrad från den tidigare utförda mätningen innan 

intervention tillämpades och därmed kunde ingen skillnad påvisas vid ny mätning. Övriga 

interventioner hade ingen signifikans för att förbättra sömn (Martin et al., 2007). En liknande 

studie med samma intervention utfördes på ett äldreboende 2005. Denna undersökning av 

Alessi et al. (2005) visade heller ingen signifikant förbättring av sömnen. För att undersöka 

sömnens påverkan efter inkontinensvård hos patienter på ett äldreboende, infördes ett 

protokoll med åtgärder man skulle utföra strax innan patientens sänggående.  Åtgärderna i 

protokollet specificeras ej utan hänvisas till en studie av Schnelle, Alessi, Al-Samarrai, 

Fricker & Ouslander (1999). Tillämpning av protokollet kunde inte visa någon signifikant 

förbättring av sömnen (Ouslander et al., 2006).  

 

På ett sjukhus infördes ett sömnprotokoll med flertalet omvårdnadsåtgärder som skulle utföras 

på de medverkande patienterna i experimentgruppen för att förbättra sömnen. Åtgärderna var 

bland annat handtvätt, munvård, ansiktstvätt och toalettbestyr. Omvårdnaden berörde även 
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god rumstemperatur, släta lakan i sängen och minskande av ljud samt ljus nattetid i rummet. 

Personalen som arbetade på avdelningen observerade den uppsatta skylten som visade att 

patienten deltog i studien och skulle då försöka minska antalet störande tillfällen. Alla dessa 

åtgärder visade sig sakna signifikans på sömnkvaliten, sömndurationen och antalet 

uppvaknanden. Viss förbättring kunde dock ses på sömnen. Emellertid kunde en signifikant 

skillnad ses på minskad sömnläkemedelsanvändning hos de patienter där omvårdnadsåtgärder 

gavs. Vid införandet av sömnprotokollet uppskattade patienterna mes den utökade personliga 

hygienen. Detta protokoll implementerades på avdelningen efter interventionen. Patienterna 

tillämpade även avslappningsteknik. De metoder som användes för avslappning uppgavs ej i 

studien, dock kunde goda resultat på sömnen ses (LaReau, Benson, Watcharotone & 

Manguba, 2008). 

 

I en studie fick äldre som led av demens tre minuters lugn massage under två kvällar. Utöver 

boendets normala kvällsrutiner justerades ljuset och rumstemperaturen till fördel för 

avslappning (Harris, Culpeppar Richards & Grando, 2012). Patienten fick inta en bekväm 

kroppsställning och fick därefter massage av personalen. Studien visade en signifikant 

förbättring i sömnkvalitet på personer med demens mot gruppernas baslinjemätning. 

Personerna som fick massage förbättrade sin sömnduration med i genomsnitt 46 minuter. 

Ingen signifikans kunde dock ses mellan kontrollgrupp och experimentgrupp efter 

interventionerna men forskarna menar att resultatet tyder på att massage kan ge en viss 

förbättring av sömnkvaliten (Harris et al., 2012).   

 

Flera studier har undersökt sambandet mellan ökad daglig aktivitet och förbättrad 

sömnkvalitet (Richards et al, 2011; Eggermont, Blankevoort & Scherder, 2010; Culpepper 

Richards, Beck, O’Sullivan & Shue, 2005; Martin et al., 2007; Alessi et al., 2005). På ett 

äldreboende studerades effekten av 30 minuters promenad på sömn hos äldre och jämfördes 

med en annan grupp patienter som istället fick 30 minuters social samvaro. Båda 

interventionerna skedde fem gånger i veckan i sex veckor. Mängd ljusexponering mättes för 

de olika grupperna. Ingen fördel på nattsömn kunde hittas hos gruppen som fick promenader, 

däremot minskades mängden vakentid under dagen. Inga signifikanta skillnader kunde ses 

(Eggermont et al., 2010).  

 

I en annan studie jämfördes effekterna av styrketräning och promenader, social aktivitet samt 

både styrketräning, promenader och social aktivitet mot en kontrollgrupp för att mäta den 
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totala nattsömnen. I gruppen som fick både styrketräning, promenader och social aktivitet 

förbättrades sömnen signifikant jämfört med de andra grupperna. Små förbättringar i sömn 

sågs hos patienterna som fick social aktivitet eller de med styrketräning och promenader men 

ej signifikant (Richards et al, 2011).  I en annan studie undersöktes sociala aktiviteter som 

anpassades efter de äldres kapacitet. Aktiviteterna var bland annat att titta sig själv i spegeln, 

klappa en uppstoppad katt, kasta boll, spela spel, skriva brev och pyssel. Dessa aktiviteter 

utfördes för att undersöka ifall de  minskade sömn under dagen och ökade sömnen nattetid. 

Interventionen skedde en till två timmar om dagen i 21 dagar. Ökad social aktivitet ledde till 

signifikant minskad sömn dagtid (Culpepper Richards et al., 2005).  

I en studie fick äldre möjlighet att medverka vid lågintensiv träning under 5-10 minuter. De 

äldre fick välja vilket tillfälle de ville vara med på utav fem olika. Träningsform anpassades 

utefter enskild individ. Personal på äldreboendet fick i uppgift att försöka hålla de äldre 

uppegående så mycket som möjligt under dagen. Mätning med aktigrafi visade ingen 

signifikant skillnad i förbättring av sömn. Mot slutet av studien kunde viss förbättring ses på 

ökad daglig aktivitet hos de äldre, vilket minskade sömnen dagtid (Ouslander et al., 2006). I 

en annan studie utförde äldre 10-15 minuters lågintensiv träning tre gånger dagligen i fem 

dagar. Ingen signifikant skillnad kunde hittas för att sömnen skulle påverkas av denna form av 

aktivitet (Martin et al., 2007). En liknande intervention utfördes i en studie 2005. Författarna 

fann en signifikant skillnad på sömn under dagtid från experimentgruppens baslinjemätning 

innan intervention. Ingen förbättrings sågs på den nattliga sömnen (Alessi et al., 2005). 

 

Ljusexponering under två timmar för äldre på äldreboende saknade signifikant skillnad i en 

studie där ljusets inverkan på sömn undersöktes (Ouslander et al., 2006). En annan studie med 

ljusterapi visade liknande resultat. Dock kunde en liten förbättring i sömn ses, men ingen 

signifikant skillnad. Forskarna anser dock att ljusterapi troligtvis får en större effekt vid 

behandling under vinterhalvåret (Burns, Allen, Tomenson, Duignan & Byrne, 2009). I en 

annan undersökning fick äldre på ett äldreboende exponeras av ljus i olika former och vid 

olika tidpunkter på dygnet. De äldre delades in i fyra olika grupper. Den första gruppen 

utsattes för ljusterapi på kvällen, den andra för ljusterapi på morgonen, den tredje gruppen för 

rött dimljus kvällstid och den fjärde gruppen fick dagrestriktioner angående sömn på dagtid. 

Sömnen påverkades varken på dagen eller på natten i någon av grupperna. En ökning av 

aktivitet dagtid kunde ses hos gruppen som utsattes för ljusterapi på morgonen (Ancoli-Israel, 

Martin, Kripke, Marler & Klauber, 2002).  I en annan studie undersöktes solljusets inverkan 

på sömnen hos äldre. Patienterna på ett äldreboende fick dagligen exponeras i 30 minuters 
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solljus i fem dagar. Resultatet visade att solljus inte hade någon inverkan på sömnen (Martin 

et al., 2007). En studie med liknande metod visade en signifikant skillnad på minskad sömn 

dagtid men ingen effekt kunde ses på nattsömnen (Alessi, et al., 2005).  

 

Kognitiv beteendeterapi 

I en studie för äldre på äldreboende, infördes kognitiv beteendeterapi, KBT, för personer med 

sänkt sömnkvalitet. Under KBT:n fick de äldre utbildning i åtgärder de kan använda sig av för 

att förbättra sin sömn. Utbildningen innehöll bland annat riktlinjer om träning regelbundet 

men inte inom fyra timmar innan sänggående. De äldre bör inte sova dagtid efter en natt med 

dålig sömn, inte titta på klockan när de försöker sova, begränsa vätskeintag för att minska 

nattliga toalettbesök, inte äta tunga måltider sent på kvällen, undvika tobak och koffein fyra 

till sex timmar innan sänggående samt förbättra sängmiljön om behov fanns som till exempel 

justering av ljus, ljud och komfort. Exempelvis kunde ljud minskas med hjälp av öronproppar. 

De äldre fick även utbildning i att man innan sänggåendet bör försöka undvika obehagliga 

tankar och istället läsa eller tänka på något trevligt. Innan sänggående bör de äldre delta i 

lågaktiviteter så som exempelvis brädspel. Dagtid bör de utsätta sig för solljus. En rutin för 

sömnmönstret bör upprättas och varm mjölk innan sänggåendet kan förbättra sömnkvaliten 

(El Kady, Ibrahim & Mohamed, 2011). Antalet äldre i studien som förbättrade sin sömn var 

36 stycken av totalt 133 äldre med sömnproblem vilket är en förbättring på sjutton procent. 

Studien visade en signifikant förbättring i sömnkvalitet då KBT användes (El Kady et al., 

2011). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det finns icke-farmakologiska åtgärder för att 

förbättra sömnen. Dessa kan bland annat vara akupunktur, rutinförändring, massage, aktivitet 

och social samvaro samt KBT. Förbättringarna som kan ses efter utförda icke-farmakologiska 

åtgärder är bland annat kortare insomningstid, ökad sömnduration, färre uppvaknanden och 

bättre sömneffektivitet. De äldre beskriver en förbättrad upplevelse av den egna sömnen efter 

tillämpning av dessa åtgärder.  
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Resultatdiskussion  

Akupunktur ger goda effekter på sömn hos äldre patienter på sjukhus (Chen et al., 2012; Lu et 

al., 2013) och äldreboende (Chen et al., 1999: Reza et al., 2010). Trots detta menar författarna 

till litteraturstudien att akupunktur inte är något som sjuksköterskor kan utföra på patienterna. 

Däremot menar författarna att sjuksköterskor kan uppmuntra att akupunktur utförs på 

patienter med sömnproblematik förutsatt att de äldre inte har någon kontraindikation på 

akupunktur. Bland annat finns sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer med 

akupunkturutbildning.  

 

I en studie av O'Rourke et al. (2001) ändrades nattrutinerna på ett äldreboende vilket gav en 

signifikant skillnad på sömnen hos de äldre. Författarna till litteraturstudien menar dock att 

vissa rutinförändringar kan vara svåra att implementera på egen hand på avdelningen då dessa 

kräver att beslut godkänns av högre verksamhetschefer. Sjuksköterskor kan dock komma med 

ett förslag till rutinförändring. Begränsningen av ljud, ljus och omvårdnadsåtgärder hos de 

äldre som är vakna vid nattrond skulle kunna ge förbättrad sömn hos äldre på äldreboende 

ifall de implementerades inom äldreomsorgen. Dock har studier som gjorts för att minska ljud 

inte visat någon förbättring i sömnkvalitet (Ouslander et al., 2006). Det verkar finnas vissa 

svårigheter att minska ljudnivåer på vårdboenden (Alessi et al., 2005; Martin et al., 2007). 

Författarna till litteraturstudien menar på att sjuksköterskan kan minska sitt eget ljud på 

äldreboende, dock är det svårt att kontrollera ljuden de äldre ger ifrån sig. Lei et al. (2009) 

beskriver ljud som de äldre tycker är störande och som sjuksköterskor skulle kunna minska på 

är exempelvis ljud från ringande telefoner och oväsen från personalens skor.   

 

Regelbunden inkontinensvård visade ingen signifikant förbättring av sömnen (Ouslander et 

al., 2006). Regelbunden inkontinensvård bör följas av andra skäl än för att främja sömn som 

exempelvis för att förebygga trycksår och urinvägsinfektioner samt för patientens egen 

trevnad (Gjerland & Vinsnes, 2006).  

 

Sömnprotokoll av LaReau et al. (2008) infördes på ett sjukhus för att förbättra de äldres sömn. 

På sömnprotokollet ingick bland annat fem minuters ryggmassage, erbjudande av något varmt 

att dricka, släta ut lakan samt hygientvätt. I studien medförde införandet av sömnprotokollet 

samt minskad behandling nattetid en viss förbättring i sömnen hos de äldre, men inte 

signifikant. Den signifikanta skillnaden man kunde hitta var att läkemedelsanvändningen 

minskade hos de äldre i interventionsgruppen. Minskad läkemedelsanvändning kan ha 

påverkat studiens resultat genom att de äldre i kontrollgruppen hade fortsatt likvärdig 
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läkemedelsbehandling som tidigare och att det därmed inte blev en signifikant skillnad i 

sömnkvalitet. Författarna till litteraturstudien anser därmed att omvårdnadsåtgärder för att 

främja sömn hos äldre patienter på sjukhus är viktiga att implementera och att införandet av 

ett sömnprotokoll skulle kunna ge positiva effekter för de äldres sömn på sjukhus. 

 

Massage visade sig ha goda effekter på sömn hos äldre med demenssjukdom på ett 

äldreboende (Harris et al., 2012). I studien behövdes endast tre minuters massage innan 

sänggåendet för att nå signifikant effekt vilket kan motivera till användning av massage i 

kliniskverksamhet. Då metoden inte är tidskrävande menar författarna till litteraturstudien att 

massage är användbart i klinisk verksamhet. Siv Ardeby (2005) nämner att taktilmassage är 

en beprövad metod inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Taktilmassage kan 

påskynda återhämtning och fungera som profylax mot nya skador. Effekterna från taktil 

massage beskrivs vara avslappning, bättre sömn, minskade aggressioner, sänkt blodtryck, 

stimulerad sårläkning, ökad självkänsla, mindre stress, lindring av smärta, mindre oro och 

ångest (Ardeby, 2005). 

 

Aktivitet och social samvaro är interventioner som flertalet studier har undersökt för att se 

dess påverkan på sömnen (Richards et al, 2011; Eggermont et al., 2010). Få skillnader kunde 

ses på den nattliga sömnen men däremot sågs en ökad vakenhet dagtid (Richards et al., 2011). 

När enbart social samvaro studerades hittades liknande resultat (Culpeppar Richards et al., 

2005) När styrketräning, promenader och social aktivitet användes i kombination sågs 

signifikant förbättring på den nattliga sömnen (Richards et al, 2011). Författarna till 

litteraturstudien anser att möjlighet till aktivitet bör vara en självklarhet i de äldres vardag. 

Aktiviteten bör vara utifrån den individuella personens förutsättningar och vilja. Vid ökad 

aktivitet dagtid finns mindre tid för sömn dagtid. Äldre kan försöka kompensera sin känsla av 

otillräcklig sömn dagtid vilket då ger en negativ effekt på nattsömnen (Ingvar & Malmqvist, 

2013). Det kan anses implementerbart att öka fysisk och social aktivitet i den kliniska 

verksamheten i de verksamheter där aktivitetsnivåerna är förhållandevis låga. Vissa 

äldreboenden har dock aktivitet som profil (Attendo Fortuna Onnela, 2010). Det kan dock 

vara en kostnadsfråga att öka de äldres aktivitet. I en undersökning kostade aktiveringen 

ungefär 70 dollar, det vill säga 456 svenska kronor, per deltagare och vecka. Aktiveringen var 

bland annat att klappa en uppstoppad katt, spela brädspel och binda kransar (Culpeppar 

Richards et al., 2005).  
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Ljusterapi som användes som behandling på äldre med sömnproblem visade ingen eller 

endast en liten effekt på sömnen (Ouslander et al., 2006; Burns et al., 2009). En studie visade 

dock förbättring på vakenhet dagtid (Ancoli-Israel et al., 2002). I samtliga studier använde 

man sig av konstgjort ljus i form av lampor. Lamporna placerades i närheten av de äldre. 

Ljusets styrka var olika i samtliga studierna i resultatet och de är därför inte jämnförbara med 

varandra. Två andra studier undersökte effekten av solljus och bättre sömnkvalitet. Ingen 

signifikans kunde ses (Alessi et al., 2005; Martin et al., 2007). Författarna till litteraturstudien 

är dock kritiska till artiklarnas validitet då aktivitet i studierna även förknippades med 

solljusexponeringen. 

 

Vid behandling med KBT fick de äldre utbildning i egenvård för att lindra sömnproblem. 

Detta gav signifikant skillnad på sömnen (El Kady et al., 2011). Författarna till denna 

litteraturstudie anser att sjuksköterskor som saknar utbildning i KBT, trots detta skulle kunna 

undervisa patienterna med hjälp av egenvårdsråden som gavs till patienterna vid KBT. 

Egenvårdsråden var bland annat att träna regelbundet men inte för nära sänggåendet inte titta 

på klockan vid sänggående, dricka varm mjölk vid sänggående samt undvika kaffe och tobak i 

anslutning till sänggåendet. Sjuksköterskan kan förmedla dessa till de äldre med 

sömnproblem. Sjuksköterskan bör hjälpa de äldre att utföra egenvårdsråden samt införa en 

fast rutin vid sänggåendet. För äldre med sömnproblematik kan KBT utföras på internet 

(Kristiansson, 2012). Författarna till litteraturstudien anser dock att internetbaserad KBT 

endast kan användas av äldre med god syn och tekniska kunskaper. En sjuksköterska ska 

enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005)  informera patienten om egenvård. 

Informationen skulle kunna baseras på råden som gavs vid KBT-behandling i studien av El-

Kady et al. (2011) hos patienter med sömnproblem.  

 

I sjuksköterskans arbete ska sjuksköterskan arbeta för att minska patienters lidande och 

identifiera omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan bör även utföra adekvata omvårdnadsåtgärder 

(Socialstyrelsen, 2005) vilket kan underlättas genom ett sömnprotokoll som exempelvis 

protokollet i en studie av LaReau et al. (2008). En studie som undersökte hur ofta 

sjuksköterskor utförde icke-farmakologiska åtgärder som främjar sömn inom psykiatrin 

visade att sjuksköterskor önskade ett protokoll för att utvärdera sömnen hos patienterna. 

Endast 61 % av de arbetande sjuksköterskorna var nöjda med dagens tillgängliga 

interventioner mot sömnsvårigheter. 98 % av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg att det 

tillhörde deras arbetsuppgift att utföra icke-farmakologiska åtgärder mot sömnproblematik. 

Största anledningen till att icke-farmakologiska åtgärder inte tillämpades var brist på kunskap, 
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material och tid. Många sjuksköterskor trodde dock att patienterna hellre önskade 

sömnläkemedel än icke-farmakologiska åtgärder (Niet, Tiemens & Hutschemaekers, 2009). 

Författarna till denna litteraturstudie tror att denna åsikt hos sjuksköterskor kan påverka deras 

användning av icke-farmakologiska åtgärder negativt. Sjuksköterskor ska enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ge patienterna tillräckligt med information för 

att de ska kunna fatta beslut på goda grunder. Författarna till litteraturstudien tror att antalet 

patienter som kan tänka sig icke-farmakologiska åtgärder, istället för sömnläkemedel, skulle 

kunna öka vid förbättrad information om icke-farmakologiska åtgärders effekter och 

läkemedelsbiverkningar till patienterna. Studien av Niet et al. (2009) kan tyda på att mer 

kunskap om icke-farmakologiska åtgärder behövs i sjuksköterskors utbildning. Ökad kunskap 

om icke-farmakologiska åtgärder skulle därmed kunna ge en minskad farmakologisk 

användning (LaReau et al., 2008) och även minska biverkningar från sömnläkemedel (Bain, 

2006).  

 

Forskning visar att sömnläkemedel är motiverat då inga icke-farmakologiska åtgärder hjälper, 

på grund av att sömnbrist bland annat påverkar tillfrisknandet negativt (Pellatt, 2007). 

Henderson (1969) menar att information bör ges efter individens ålder vilket kan vara 

förenligt med Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) som påpekar att informationen 

ska vara individanpassad. Henderson (1969) vill poängtera att det vore naivt att tro att en 

sjuksköterska skulle kunna bota sömnproblem men som kompetensbeskrivningen av 

Socialstyrelsen (2005) anger, ska en sjuksköterska arbeta för att lindra symtom och sjukdom. 

Äldre besväras av flertalet sjukdomar och det kan därför vara svårt att påverka 

sömnproblemet (Edwards et al., 2010). Författarna till litteraturstudien anser att 

farmakologiska åtgärder kan behövas för god sömn när inga icke-farmakologiska åtgärder 

hjälper. 

 

Sjuksköterskan bör arbeta förebyggande mot sjukdomar och lidande (Socialstyrelsen, 2005). 

Det har visat sig att sömnproblem under sjukhusvistelse ökar risken för kronisk insomni 

(Griffiths & Peerson, 2004). Författarna till litteraturstudien anser därför att stor vikt bör 

läggas på sömnen och sömnfrämjande åtgärder hos patienter med sömnproblem. Ett införande 

av PSQI-formuläret av Buysse et al. (1989), skulle enligt författarna till litteraturstudien 

kunna vara ett bra instrument för att upptäcka sömnsvårigheter och därmed tidigt börja 

behandling med icke-farmakologiska åtgärder. 
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Sömn och vila är enligt Virginia Henderson ett viktigt behovsområde (Henderson, 1969).  

Henderson anser att sjusköterskan ska arbeta för att patienten ska återfå sin självständighet så 

fort som möjligt. Sömnbrist kan fördröja rehabilitering (Halvorsen och Frantsen, 2006; Balkin 

et al., 2008). Sömnläkemedel har biverkningar som yrsel och sedation dagtid (SBU, 2010). 

Författarna till litteraturstudien anser att användning av sömnläkemedel motsäger Hendersons 

omvårdnadsteori vilket säger att sjuksköterskan skall arbeta på ett sätt som främjar patienten 

till att återfå sitt oberoende så fort som möjligt (Henderson, 1969).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie är förenligt till viss del med åtgärderna Virginia 

Henderson(1969) nämner i sin omvårdnadsteori. Åtgärderna är bland annat massage och 

avslappning vilket Harris et al. (2012) samt LaReau et al. (2008) undersökt. Henderson (1969) 

beskriver att orsaken till sömnsvårigheter kan bero på spända muskler och nervspänningar. 

Massage visade sig ge en positiv effekt på sömnen (Harris et al., 2012) vilket kan styrka 

Hendersons teori. Resultatet av denna litteraturstudie visade dock ingen god effekt på sömnen 

vid undervisning av avslappningstekniker till patienter (LaReau et al., 2008). Henderson 

(1969) beskriver även vikten av god hygien vid sänggåendet vilket inte kunde styrkas av 

Ouslander et al. (2006). Studien av LaReau et al. (2008) visade dock att förbättrade 

hygienrutiner vid sänggående var uppskattat av patienterna. Ljud var i praktiken svår att 

minska (Alessi et al., 2005; Martin et al., 2007). Minskning av ljud är enligt Hendersons 

viktigt då hon anser att det främjar sömn. Hon anser även att ljuset bör minskas för att inte 

irritera patienterna vid sänggående, på grund av att ljus kan förhindra god sömn. Övriga 

åtgärder som enligt Henderson kunde ges till patienterna var bland annat att få dem att 

undvika uppiggande aktiviteter sent på kvällen eftersom detta kan försvåra insomnandet 

(Henderson, 1969). Vilket är förenligt med egenvårdsråden som gavs under KBT (El Kady et 

al., 2011). Författarna till denna litteraturstudie anser att flera av Hendersons åtgärder mot 

sömnbesvär är eniga med de interventioner som undersöks i studier vid sömnproblem. 

Effekterna i studierna visar dock inte samma goda resultat på sömnen som beskrivs i 

Hendersons omvårdnadsteori (1969)  

 

 

Metoddiskussion  

En litteraturstudie genomfördes då författarna ville få en bred och samlad bild om icke-

farmakologiska åtgärder som främjar sömn hos äldre patienter på sjukhus eller äldreboende. 

Detta har gjort att sökningen gjorts i den aktuella forskningen som finns inom icke-

farmakologiska åtgärder mot sömnsvårigheter. 
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Artiklar söktes ur tre olika databaser: Pubmed, Medline och Cinahl. Dessa databaser ansågs 

vara mest relevant för litteraturstudiens syfte då dessa databaser är inriktade på medicin och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). De använda sökorden: ”sleep”, ”nursing”, 

”hospital”, ”nonpharmacologic”, ”insomnia”, ”elderly” och ”nursing home” valdes då 

författarna ville nå artiklar med icke-farmakologiska åtgärder, både på sjukhus och på 

äldreboende. Stora sökningar gjordes för att besvara frågeställningen och få tillgång till stor 

mängd artiklar. Flera artiklar kunde författarna inte få tillgång till då dessa inte var 

tillgängliga genom Uppsala universitets bibliotek. Få exklusionskriterier användes för att nå 

en artikelbredd. Åldern som exklusionskriterier begränsades till under 55 år då flertalet 

artiklar använde sig av denna åldersgräns. Vid kvalitetsgranskningen användes en 

granskingsmall för kvantitativ metod av Willman et al (2006). Samtliga artiklar i resultatet 

klassificerades som en kvalitet på medel. En brist i kvalitetsgranskningsmallen var att den var 

främst utformad för randomiserade kontrollerade studier. Detta gjorde att flera frågor ur 

granskningsmallen undersökte randomiseringsförfarande och analysering av 

randomiseringsgrupper, något som inte var aktuellt vid granskning av kontrollerade kliniska 

studier. Andra studier förutom randomiserade kontrollerade studier miste därmed procentuell 

giltighet, vilket enligt Willman et al. (2006) bör vara över 70 % för att klassificeras som 

medel. Den största anledningen till att artiklar exkluderades vid kvalitetsgranskningen var på 

grund av att etiskt resonemang saknades. Författarna ansåg att det krävdes mycket av en 

artikel för att klassificeras som hög kvalitet, därmed finns viss variation av kvalitet på 

artiklarna i resultatet. Författarna anser att vissa artiklar anses vara av bättre kvalitet än andra 

inom spannet av medel. Antalet inkluderade artiklar blev 17 stycken, vilka alla var relevanta 

för syftet.  Efter genomläsning av artiklar och kvalitetsgranskning valdes kategorier ut efter 

dess likheter och skillnader hade sammanställt (Friberg, 2012).  Kategorier som alternativ 

medicin åtgärder, nya rutiner samt undervisning till patienter valdes ut för att besvara 

frågeställningen. 

 

En av litteraturstudiens svaghet kan anses vara artiklarnas härkomst. Majoriteten av artiklarna 

kommer ifrån USA vilket gör att resultatet har mest implementerbarhet i USA. Författarna 

hade önskat inkludera artiklar inom det berörda ämnet från Sverige. Detta för att få mer 

beskrivande kunskap om de omvårdnadsåtgärder och sömnproblem som förekommer i 

Sverige. Ytterligare en svaghet är att endast tre av artiklarna behandlar omvårdnadsåtgärder 

för att främja sömn på sjukhus. Orsaken till få artiklar i sjukhusmiljö är på grund av 
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inklusionskriterierna med ålder över 55 år. Flertalet artiklar på sjukhus använde sig av ålder 

över arton år och de uteslöts därför ur denna litteraturstudie.  

 

 

Kliniska implikationer  

Författarna till denna litteraturstudie vill med denna studie sammanställa alternativa 

behandlingsformer för att förbättra sömnen hos äldre patienter. Resultatet i denna 

litteraturstudie ger en överblick av olika icke-farmakologiska åtgärder för att främja sömn hos 

äldre. Viss tillämpning finns idag redan av icke-farmakologiska åtgärder på äldreboende och 

sjukhus. Författarna till litteraturstudien anser dock att icke-farmakologiska åtgärder bör 

studeras vidare för bättre vetenskaplig grund.  

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det finns olika beprövade icke-farmakologiska 

åtgärder så som akupunktur, nya rutiner och kognitiv beteendeterapi, vilka har en positiv 

effekt på sömnen. Få artiklar har undersökt samma icke-farmakologiska åtgärd och resultatet i 

litteraturstudien är därmed bristfällig i sitt vetenskapliga belägg. Fler studier behövs för de 

enskilda åtgärderna. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Sökstrategi      

Datum Databas Sökord Limits/M

ESH 

Träffar Lästa 

abstract 

Lästa i 

fulltext 

Använda 

25 mars 

2013 

Medline Sleep AND 

Nursing AND 

Hospital 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

1252 147 

 

1 0 

25 mars 

2013 

Medline Nursing AND 

Nonpharmacologic 

AND  sleep 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

0 0 0 0 

 

 

 

25 mars 

2013 

Medline Insomnia AND 

elderly AND 

Hospital AND 

nursing 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

13 5 0 0 

27 mars 

2013 

Medline Sleep AND nursing 

home 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

839 116 14 6 

28 mars 

2013 

Medline Sleep AND nursing 

AND elderly 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

321 

 

8 4 2 

22 mars 

2013 

Pubmed Sleep AND 

Nursing AND 

hospital  

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

1090 45 7 3 

22 mars 

2013 

Pubmed Insomnia AND 

elderly AND 

Hospital AND 

nursing 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

75  13 5 0 
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22 mars 

2013 

Pubmed Sleep AND nursing 

AND 

nonpharmacologic 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

36 13 1 0 

28 mars 

2013 

Pubmed Sleep AND nursing 

home 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

748 30 10 1 

27 mars 

2013 

Pubmed Sleep AND nursing 

AND elderly 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

1847 132 13 1 

26 mars 

2013 

Cinahl Sleep AND nursing 

AND hospital 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

324 10 2 0 

26 mars 

2013 

Cinahl Insomnia AND 

elderly AND 

hospital AND 

nursing 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

3 3 2 1 

28 mars 

2013 

Cinahl Sleep AND 

Nursing home 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

 

341 12 4 2 

28 mars 

2013 

Cinahl Sleep AND nursing 

AND 

nonpharmacologic 

Endast 

svenska och 

engelska 

artiklar 

18 3 1 0 
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Bilaga 2 

Granskningsmall kvantitativ metod (Willman et al 2006) 

Titel/författare…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Forskningmetod   RCT CCT (ej randomiserad) 

   Mulitcenter, antal center…….. 

   Kontrollgrupp/er 

Antal……………….. 

Man/Kvinna…………………… 

Ålder…………………………….. 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner?  Ja  Nej 

Intervention……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

Primära/ Sekundära effektmått…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Urvalsförfarande beskrivet?  Ja  Nej 

Representativt urval  Ja  Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet? Ja  Nej  Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja  Nej  Vet ej 

Analyserande i den grupp det  

randomiserades till?   Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter?  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av vårdare?   Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av forskare?   Ja  Nej  Vet ej 

Bortfall 

a. Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej 

b. Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej 
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Adekvat statistisk metod?   Ja  Nej 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet 

a. Är instrumenten valida? Ja  Nej 

b. Är instrumenten reliabla? Ja  Nej 

Är resultaten generaliserbara?  Ja  Nej 

Huvudfynd 

Hur stor var effekten?, Hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning………………………………………………. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet   Bra  Medel Dålig 

 

Kommentar:....................................................................................................................... 

 

Granskare (sign)……………………………………………………… 
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Tabell 3. Sammanställning av artiklar inkluderade i resultat      Bilaga 3. 

Databas Författare, titel, årtal, ursprungsland  Syfte Design Urval, bortfall Resultat Kvalitets- 

bedömning 

Medline Alessi, Martin, Webber, 

Kim, Harker & Josephson.  

 

Randomized, Controlled Trial of a 

Nonpharmacological 

Intervention to Improve Abnormal 

Sleep/Wake Patterns in 

Nursing Home Residents.  

 

USA. 2005 

 

 

Undersöka om 

multidemensionella 

icke-farmakologiska 

åtgärder förbättrar 

sömnen hos patienter 

på äldreboende.  

RCT Fyra äldreboenden i 

Los Angeles, USA. 

120 klarade 

screening. En dog 

innan studiens start 

och en ville ej delta. 

118 deltog i studien 

från start. Bortfall 6 

stycken under 

studiensgång.  

Förbättring av ljud, ljus, 

aktivitet och rutiner 

påverkade positivt på 

sömnmönstren med fler 

sovtimmar, färre 

uppvaknanden och 

mindre sovtid dagtid. 

Ingen signifikant 

skillnad kunde dock ses 

på sömn efter 

interventionen. 

Medel 

Medline Ancoli-Israel, Martin, Kripke, Marler & 

Klauber.  

 

Effect of light treatment on sleep and 

circadian rythms in demented nursing home. 

Patient.  

 

USA. 2002 

Undersöka om dålig 

sömn hos 

demenssjuka på 

äldreboende kan 

förbättras genom 

ljusterapi. 

RCT 268 patienter 

skrinades för 

deltagande från två 

äldreboenden i San-

Diego området I 

USA.. 89 patienter 

exkluderades. 61 

stycken ville ej delta 

i studien. 118 

patienter startade 

studien. 41 patienter 

hoppade av studien 

under studiens gång. 

77 patienter 

avslutade studien.  

Ljus visade sig inte ha 

någon påverkan på 

nattsömnen. Viss 

förbättring i vakenhet 

dagtid kunde ses.  

Medel 
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Cinahl  Burns, Allen, Tomenson, Duignan & Byrne. 

Bright light therapy for agitation in dementia: 

a randomized controlled trial. 

 

England, 2009 

Studien syftade till 

att bedöma 

effekterna av 

ljusterapi på 

agitation och 

sömn hos personer 

med demens. 

RCT 48 äldre på 2 

äldreboende I 

England. 2 patienter 

dog i 

placebogruppen. 2 

fullföljde inte 

interventionen men 

deras resultat 

presenteras i 

uppföljningsgruppen 

Blygsamma resultat 

fanns för minskad 

agitation och 

sömnfrämjande effekt.  

 

 

 

 

Medel 

Pubmed Chen, Chao, Lu, Shiung & Chao.  

 

The effectiveness of valerian acupressure on 

the sleep of ICU patients: 

A randomized clinical trial.  

 

Taiwan, 2012 

Undersöka om 15 

minuters akupunktur 

förbättrar sömnen på 

intensivvårds 

patienter. 

RCT En 

intensivvårdsenhet i 

Taipei, Taiwan. 

Akupunktur minskade 

patienternas antal 

uppvaknanden under 

natten och ökade 

avslappning.  

Medel 

Medline 

 

Chen, Lin, Wu & Lin  

The Effectiveness of Acupressure in 

Improving the Quality of Sleep of 

Institutionalized Residents 

Taiwan, 1999 

För att undersöka 

effektiviteten av 

akupunktur på 

sömnkvaliteten hos 

äldre patienter på 

instutition. 

 

RCT 124 stycken 

uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

84 stycken som 

slutförde studien. 

Bortfall 40 stycken.  

Signifikant minskning 

av frekvensen av 

nattliga uppvaknanden 

och vaken tid under 

natten i akupressur 

gruppen jämfört med 

placebo och kontroll 

gruppen. Patienterna 

upplevde en förbättrad 

sömn. 

Medel 
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Medline Culpepper Richards, Beck, O’Sullivan & 

Shue.  

 

Effect of Individualized Social Activity on 

Sleep in Nursing Home 

Residents with Dementia.  

 

USA, 2005 

 

Undersöka om 

daglig social 

samvaro i 1-2 

timmar  i 21 dagar, 

på äldreboende, kan 

förbättra sömnen och 

vakenhet dagtid samt 

undersöka kostnaden 

för aktiviteten.  

RCT 7 äldreboenden i 

sydöstra USA. Totalt 

från början deltog 

147 äldre. Bortfall 8 

stycken. 7 stycken 

av de som ej 

avslutade studien 

hamnade på sjukhus 

och 1 åkte hem. 

En signifikant skillnad 

sågs mellan 

experimentgruppen och 

kontrollgruppen i 

vakenhet på dagen. Hos 

de patienter med 

insomni visade ökad 

social samvaro en 

förbättrad skillnad i 

sömn. En genomsnittlig 

kostnad per vecka och 

patient var 456 kronor. 

Medel 

Medline Eggermont, Blankevoort & Scherder. 

 

Walking and night-time restlessness in 

mild-to-moderate dementia: a randomized 

controlled trial.  

 

Nedeländerna, 2010 

Undersöka om 

promenader ute ökar 

sömnkvaliten för 

personer med 

medelsvår eller mild 

demens.  

RCT 19 äldreboenden. 

112 äldre fick delta 

efter exkludering. 33 

i bortfall 

Promenader visade sig 

inte ha någon 

signifikant skillnad på 

sömnkvaliten. 

Medel 
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Medline El Kady, Ibrahim & Mohamed 

 

Cognitive behavioral therapy for 

institutionalized elders complaining of sleep 

disturbance in Alexandria, Egypt 

 

Egypten, 2011 

 

 

Att fastställa 

förekomsten av 

insomnia och dess 

orsaker samt KBTs 

inverkan på äldre 

som klagar över 

sömnbesvär på 

äldreboende. 

CCT 210 äldre från fyra 

olika äldreboenden. 

KBT ger en positiv 

effekt hos äldre som 

uppger att de har 

sömnbesvär. En 

procentuell sänkning 

från 63,3%  av patienter 

med sömnbesvär till 

46,2% patienter med 

sömnbesvär efter 

interventionen. 

Medel 

Medline Harris, Culpepper Richards & Grando.  

 

The Effects of Slow-Stroke Back Massage on 

Minutes of Nighttime Sleep in Persons With 

Dementia and Sleep Disturbances in the 

Nursing Home: A Pilot Study.  

 

USA, 2012 

Undersöka om tre 

minuter lugn 

ryggmassage kan 

öka antalet 

sömntimmar på 

dementa boende på 

äldreboende.  

RCT Fyra äldreboenden i 

södra USA. 146 

förfrågade. 40 

inkluderade i 

studien. Totalt 

bortfall 106 st. 

Lugn ryggmassage 

ökade andelen sömn 

med ett genomsnitt på 

36 minuter per natt. 

Medel 
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Pubmed LaReau, Benson, Watcharotone  & Manguba.  
 
Examining the Feasibility of 

Implementing Specific Nursing 

Interventions to Promote Sleep 

In Hospitalized elderly patients. 

 

USA, 2008  

Implementera ett 

sömnprotokoll på 

sjukhus vilket 

undersöker 

patientens sömn, hur 

mycket mediciner 

patienten tar och 

vilka icke-

farmakologiska 

åtgärder patienten 

tycker fungerar. 

RCT 59 patienter på 

kirurg och 

medicinavdelning i 

södra Michigan, 

USA. 11 i bortfall. 

Sömnförebyggande 

åtgärder så som 

temperaturförbättringar 

och hygien förbättrade 

sömnen för patienterna 

men ej signifikant. 

Däremot såg man en 

signifikant skillnad på 

sömnläkemedelsförbruk

ningen på de patienter 

där icke-

farmakologiska 

åtgärder användes. 

Medel 

Pubmed Lu, Lin, Chen, Tsang & Su.  

 

Acupressure Improves Sleep Quality of 

Psychogeriatric Inpatients. 

 

Taiwan, 2013 

Undersöka om 

akupunktur 

förbättrar 

sömnkvaliten hos 

psykogeriatriska 

patienter 

inneliggande på 

sjukhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCT Ett psykiatriskt 

sjukhus i södra 

Taiwan. 3 bortfall. 

Akupunktur ökar 

signifikant 

sömnkvaliteten hos 

psykiskt sjuka 

geriatriska patienter på 

sjukhus. 

Medel 



 

 40 

Medline Martin, Marler, Harker, 

 Josephson & Alessi.  

 

A Multicomponent Nonpharmacological 

Intervention Improves Activity Rhythms 

Among Nursing Home Residents With 

Disrupted Sleep/Wake Patterns. 

 

USA, 2007  

 

 

Undersöka ifall ökad 

andel solljus i 30 

minuter dagtid, 

deltagande i 

lågaktivitet dagtid 

och minskade ljud 

nattetid kan öka 

sömnkvaliten på 

äldreboende. 

Patienterna skulle 

även uppmanas att 

inte ligga i sängen 

dagtid. 

RCT 145 patienter 

startade studien. 27 

patienter dog innan 

randomisering. 10 

avled efter 

randomisering. 

Resultatet 

sammanställdes av 

100 deltagare av 108 

kvar.   

Det visade sig endast 

finnas signifikans 

mellan dagaktivitet och 

interventionerna. Ingen 

signifikans sågs på 

sömnmönstret.  

Medel 

Pubmed O'Rourke, Klaasen & Sloan  

 

Redesigning nighttime care for personal care 

residents 

 

USA, 2001 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka nattliga 

rutiner som inte 

skulle väcka 

patienterna eller 

rutiner så att 

patienterna skulle 

kunna sova så länge 

som möjligt på 

äldreboende 

CCT 19 stycken patienter 

från två olika 

avdelningar. En 

patient i bortfall.  

Genom att tillämpa ny 

rutin på natten vinner 

patienterna i genomsnitt 

30 minuter mer sömn 

per natt. Ingen skillnad 

sågs gällande sömn 

dagtid.Patienterna fick 

skatta sin sömn enligt 

visolog analog skala. 

 

 

 

 

 

Medel 
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Cinahl 

 

Ouslander, Connell, Bliwise 

Endeshaw, Griffiths & Schnelle,  

 

A Nonpharmacological Intervention to 

Improve Sleep in Nursing 

Home Patients: Results of a Controlled 

Clinical Trial 

 

USA, 2006 

Undersöka olika 

icke-farmakologiska 

åtgärder mot 

sömnproblem på 

äldreboende.Åtgärde

rna var ljus, ljud, 

rutinförändringar 

och aktivitets 

interventioner. 

CCT Åtta stycken 

äldreboenden varav 

230 äldre påbörjade 

interventionen. 70 

stycken i bortfall 

vilka berodde på 

död, flytt till annat 

boende eller vägran 

att bära actigraph. 

160 patienter 

avslutade studien. 

Ingen signifikant 

skillnad kunde ses 

mellan någon av de 

icke-farmakologiska 

åtgärderna inte heller 

kunde någon skillnad 

ses hos de patienter som 

led av insomni. 

Medel 

PubMed Reza, Kian, Pouresmail,  Masood, Bagher & 

Cheraghi. 

 

The effect of acupressure on quality of sleep 

in Iranian elderly nursing home residents.  

 

Iran, 2010 

Syftet var att 

undersöka om 

akupunktur 

förbättrar 

sömnkvaliteten hos 

äldre på äldreboende 

 

 

RCT 90 äldre inkluderade 

från början. 77 

stycken äldre 

avslutade studien. 13 

stycken äldre i 

bortfall. 

Akupunktur visade en 

signifikant förbättring i 

sömnkvaliteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Cinahl Richards, Lambert, Beck, Bliwise, Evans, 

Kalra, Kleban, Lorenz, Gooneratne,  & 

Sullivan.  

Strength Training, Walking, and Social 

Activity Improve Sleep in Nursing Home and 

Assisted Living Residents: Randomized 

Controlled Trial 

USA, 2011 

Att jämföra 

effekterna av fysisk  

styrketräning och 

promenader (E), 

individuell social 

aktivitet (SA) och E 

och SA (ESA) mot 

en kontrollgrupp och 

mäta effekterna på 

total nattlig sömn 

hos patienter på 

äldreboende.  

 

RCT 193 äldre på 

äldreboende eller 

serviceboende. 165 

avslutade studien. 28 

äldre i bortfall. 

Signifikant ökning av 

nattsömn på ESA-

gruppen med 35,3 

minuter. Är en ökning 

med 16.4% på den 

totala nattsömnen.  

Goda effekter sågs på 

enskillda individer ur 

grupperna E och SA. 

Dock kunde ingen 

generell förbättring ses 

i grupperna E och SA.  

Medel 

 

 

 

 


