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Sömn är ett av de grundläggande mänskliga behoven. Majoriteten av personer med demenssjukdom har 

Alzheimers sjukdom och hos dessa ses ofta sömnstörningar. Syftet var att belysa omvårdnadsinterventioner som 

kan påverka sömnen hos personer med demenssjukdom. Metoden var en litteraturstudie där 13 artiklar efter kritisk 

granskning inkluderades till studiens resultat. Analysen presenterades i resultatet som fyra teman. I resultatet 

framkommer vikten av att exponeras för dagsljus samt betydelsen av den dagliga motionen. Vissa resultat 

indikerar på att varma bad, öron-akupunktur, akupunktur samt viss massage kan ha en förbättrande effekt på 

sömnstörningarna och att få utföra en daglig aktivitet har också visat sig ha en god inverkan på problemet. De 

demenssjuka personerna är beroende av att sjuksköterskan identifierar sömnproblemen och initierar 

omvårdnadsinterventioner.  Denna litteraturstudie belyser icke-farmakologiska omvårdnadsinterventioner som kan 

påverka sömnstörningar hos personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan behöver lyfta dessa omvårdnads-

interventioner mer i den kliniska omvårdnaden då de inte medför biverkningar och risker till skillnad från de 

farmakologiska behandlingarna. Detta bidrar till att främja hälsa och livskvalité samt förebygga ohälsa vilket är 

stommen i sjuksköterskans ansvarsområde.  
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Introduktion 

Sömn är ett av de grundläggande mänskliga behoven enligt Maslows motivationsteori 

(Maslow 1970). De mänskliga basbehoven måste bli tillfredsställda vilka Maslow har 

rangordnat i en behovstrappa. Basen i behovstrappan är de fysiologiska behoven som sömn, 

föda och dryck. De grundläggande fysiologiska behoven är centrala och universella och går 

inte att bortse ifrån (Maslow 1970; Silton et a.l 2011). En patientgrupp som är särskilt 

drabbade av sömnstörningar är personer med demenssjukdom och där ses sömnsvårigheter i 

50 % av fallen. Sömnstörningarna leder i sin tur till stora risker för individen. En av de stora 

riskerna vid sömnstörningar är fallrisken (Greenblum & Rowe 2012). Vid sömnstörning och 

brist på sömn hos personer med demenssjukdom reduceras kognitiva funktioner som 

uppmärksamhet, minne samt koncentration (Cole & Richard 2005). Även fysiska funktioner 

påverkas negativt. En egenskap som kan förstärkas är agitation (Rose & Lorenz 2010).  

Sömnstörningar hos personer med demenssjukdom behandlas ofta kortsiktigt med sederande 

läkemedel trots att forskning visar på att detta har en sparsam effekt på demenssjukas 

sömnstörning. Begränsad evidens finns för hur långsiktig användning påverkar säkerhet och 

den kognitiva försämringen. Några av biverkningarna på dessa läkemedel som drabbar 

personer med demenssjukdom är: dagtrötthet, störd dygnsrytm, konfusion och påverkan på 

minnet (Deschenes & McCurry 2009) samt fallolyckor (Woodward 2012).  

Omvårdnad i förhållande till sömn hos patienter är betydelsefull. Sjuksköterskan behöver 

känna till icke farmakologiska omvårdnadsinterventioner relaterat till att främja hälsa och 

förebygga ohälsa där sömn är en komponent (Socialstyrelsen 2005). 

 

Sömn och sömnstörning hos äldre 

Sömn är ett naturligt tillstånd där medvetandet är sänkt. Under sömn sjunker den fysiologiska 

aktiviteten och medvetandet om omvärlden. Sömn är den största källan till återhämtning 

framför allt för hjärnan (Woodward 2012). När ljuset försvinner och dagen övergår i natt och 

mörker, frisätts hormonet melatonin från hypotalamus. Melatonin är kroppens sömnhormon 

och börjar frisättas ungefär två timmar före sänggående vid regelbunden dygnsrytm och har 

den högsta koncentrationen i blodet runt klockan tre-fyra på natten (Khullar 2012). 

Sömnen delas in i två kategorier Rapid Eye Movement (REM) och Non-Rapid Eye Movement 

(N-REM) dessa två avlöser varandra under natten. N-REM delas in i fyra stadier: I stadie 1 är 

människan lättväckt och en transition sker från vaket till sovande tillstånd. Stadie 2 är ”onset-

steget”, det första bestående av egentlig sömn och kallas även bassömnen och den största 

sömntiden sker här som är ca 50 % (Woodward 2012). I stadie 3 och 4 ses den djupaste söm-

nen och den varar mellan 20 till 40 minuter per cykel. I dessa två stadier frigörs hormoner, 

kroppens fysiologiska system repareras och kroppen återhämtar sig. Efter stadie 4 inträder den 

första REM- sömnen och efter den har en sömncykel fullbordats. En hel cykel upprepas fyra-

sex gånger per natt. Under REM fluktuerar hjärtfrekvensen, ämnesomsättningen och blod-

trycket samt att ögonen rör sig bakom slutna ögonlock. Drömmarna är som livligast och 

hjärnverksamheten liknar den i vaket tillstånd (Woodward 2012). 

REM-sömnen anses ha en betydande roll för att bearbeta emotionella konflikter som uppstått 

under dagen. Här processas nya minnen och inlärning. Med stigande ålder minskar REM-

sömnen och steg ett i N-REM ökar vilket ledet till att tiden i den viktiga djupsömnen (steg tre 
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och fyra) blir kortare samt att de viktiga processerna som sker i REM-sömnen blir lidande. I 

Tabell 1 illustreras hur tiden i de olika stadierna ändras genom livet (Woodward 2012). 

Tabell 1: Tid i de olika åldersspannen i livscykeln, fritt översatt (Woodward 2012 s.131). 

 Sömntid 

(timmar) 

 Stadie  

1-2 (%) 

Stadie 

3-4 (%) 

REM 

(%) 

Barn 8-12 40-60 20-30 20-30 

Vuxna 6-9 45-60 15-25 15-25 

Äldre 5-8 50-80 5-15 5-25 

 

Koch et al. (2006) menar att sömnstörning kännetecknas av otillräcklig eller dålig sömn och 

en upplevelse av att inte vara utvilad infinner sig. Roth (2007) menar att sömnstörning 

definieras på olika sätt. Roth (2007) beskriver att i litteraturen används definitionen 

sömnstörning som en närvaro av en lång insomningstid, frekventa uppvaknanden under natten 

och långa perioder av vakenhet. Bjorvatn och Fetveit (2003) beskriver sömnstörning på ett 

liknande sätt som Roth. Sömnstörningen delas in i tre kriterier. Första kriteriet innebär fler än 

tre uppvaknande under natten och att den totala vakenheten under natten uppgår till 30 

minuter eller mer. Andra kriteriet är själva insomningen om det vid sänggåendet tar mer än 30 

minuter att somna. Det tredje kriteriet innebär ett för tidigt uppvaknande och att den totala 

sammanhängande sömnen då är mindre än sex timmar. Sömnstörningar och sömnsvårigheter 

inklusive sömnlöshet, är vanligt hos äldre. Nära 50 % av äldre över 65 år anger att de lider av 

sömnstörningar (Bjorvatn & Fetveit 2003).  

Woodward (2012) menar att sömnstörningar signifikant påverkar livskvalitén hos den 

drabbade, att komma tillrätta med problemen med äldres sömn och då enligt McCurry et al. 

(2005) i synnerhet personer med demenssjukdom, kan vara svårt och en utmaning. Hos 

Alzheimersjuka patienter ses sömnstörningar i upp till 44 % av fallen (McCurry et al. 2005).  

Många orsaker spelar in såsom smärta, depression, demenssjukdom och andra sjukdomar som 

tillsammans skapar ett komplext ohälsotillstånd. I vilket kontext och i vilken miljö den äldre 

befinner sig i inverkar liksom olika läkemedel. Ranhoff (2009) beskriver att äldre som inte 

aktiveras dagtid, både psykiskt och fysiskt, får en negativ påverkan på nattsömnen och ofta en 

sämre sömnkvalité. Andra orsaker kan vara våta inkontinensskydd, sonder, obekväm 

liggställning eller andra fysiska förhållanden i sängen. Nattlig konfusion är ofta 

förekommande hos personer med demenssjukdom.  

Woodward (2012) förklarar att med stigande ålder försvagas människans dygnsrytm 

(circadian rhythm), sömnkvalité och sömnmönstret ändras. Sullivan och Richards (2004) 

menar att rubbningar i dygnsrytmen ofta är en identifierad orsaksfaktor till sömnstörningar 

hos personer med demenssjukdom. 

Vid sömnstörning är det viktigt att se över sömnhygienen. Miljön runtomkring såsom 

temperatur, ljud, nattlig tillsyn, morgontidiga medicinska undersökningar eller andra rutiner 

som är utarbetade efter personalens arbetstider är också orsaker till sömnstörningar. Andra 

påverkansfaktorer som orsakar sömnstörningar kan bland annat vara kaffe, nikotin, alkohol, 

ångest, oro, sorg, stress, sömnapné och rastlösa ben (Ranhoff 2009). 
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Demenssjukdom 

Demenssjukdom förekommer i olika former som delas in i tre huvudgruper beroende på hur 

den påverkar hjärnan, det är i degenerativ, vaskulär samt i sekundär form. Lika för alla former 

är att den kognitiva funktionen påverkas och försämras. Vaskulär demens innebär en 

förändring av lumen av hjärnans arteriella blodkärl. Sekundär demens är en följd av en annan 

sjukdom som Parkinsons sjukdom, AIDS, tumörsjukdom eller långvarigt alkoholmissbruk 

(Berentsen 2010). Av de degenerativa sjukdomarna är Alzheimers sjukdom (AS) den vanligast 

förekommande och den demenssjukdom som är mest refererad till i litteratur enligt Apeosa-

Varano et al. (2013).  

Alzheimers sjukdom är en progredierande neurodegenerativ sjukdom, det vill säga en 

sjukdom som ger en förlust av hjärnceller. Symtomen av AS är förlust och försämring av 

minne och andra kognitiva funktioner. Vanligt förekommande associationer hos AS sjuka 

personer är aggression, hämningslöshet samt hallucinationer (Apesoa-Varano et al. 2013). 

Frontotemporal demens (FTD) är en annan degenerativ sjukdom där hjärnan är påverkad i 

frontalloben och ibland tinningloberna. Personlighetsförändring samt hämningslöshet är 

typiska symptom för FTD (Berentsen 2010). Progressionen i AS samt andra 

demenssjukdomar leder enligt, Apeosa- Varano et al. (2013), till att personens förmåga att ta 

hand om sig själv och utföra uppgifter i sin vardag blir allt sämre.  

Svårighetsgraden av demenssjukdomen delas in i tre olika stadier beroende på progressionen. 

De tre stadierna är enligt Rundqvist et al (1999), mild demens, då personen fortfarande klarar 

av att ta hand om sig själv, till måttlig demens då personen behöver tillsyn och stöttning varje 

dag till att slutligen gå över i svår demens som leder till att personen är i behov av tillsyn och 

omvårdnad dygnet runt (Apeosa-Varano et al. 2013; Rundqvist et al 1999). Sömnstörningar 

hos AS personer är en av de större vägande faktorerna för att bli intagen på vårdinrättning 

(Richards et al. 2005). 

När en person drabbas av demenssjukdom innebär det för några en känsla av förlust av 

kontroll. När symtomen av sjukdomen ökar så stegras också känslan av förlust. En del 

upplever en känsla av förlorad självkänsla och en förändrad jag- upplevelse. En traditionell 

syn på demenssjukdom är att det är ett hot mot identiteten med multipla förluster av kognitiva 

funktioner, försämrad orienteringsförmåga samt resonemang och kommunikationsförmåga. 

Kontentan av förlusterna innebär en strid ström av känslosamma upplevelser för den 

demenssjuke personen vid missförstånd och missuppfattningar (Murray 2014).   

 

Omvårdnad av personer med demenssjukdom 

Omvårdnad en person med demenssjukdom är komplext och innebär en utmaning för 

sjukvårdspersonal, närstående och den drabbade själv. Som närstående eller sjukvårdspersonal 

är det av vikt att lära känna personens svårigheter och dennes olika funktionsnedsättningar 

relaterat till sjukdomen för att förstå hur dessa påverkar dennes beteende och personlighet. 

Om detta görs kan sjukvårdspersonal och närstående på ett mer empatiskt och enklare sätt 

finna och tolka kärnan i kommunikationen med den demenssjuke personen (Murray 2014). 

Omvårdnadsbehovet skiljer sig enligt Rundqvist et al. (1999) åt beroende på i vilket stadium 

demensutvecklingen är i samt enligt Brodtkorb (2010) andra funktionsnedsättningar. Grovt 

indelat sträcker sig omvårdnad från tillsyn till heltäckande hjälp (Rundqvist et al. 1999). Vid 

tillsyn ges påminnelse till aktivitetsutförande och anpassning av hjälpmedel för det dagliga 
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livet. När demenssjukdomen förvärras krävs ännu mera hjälp som exempelvis guidning och 

vägledning. Omvårdnadspersonal eller närstående gör då vissa förberedande moment för att 

personen skall kunna fullfölja handlingen. Vid heltäckande hjälp behöver personen total hjälp 

med omvårdnad av de dagliga aktiviteterna och hjälp med de grundläggande behoven. 

Omvårdnad av personer med demenssjukdom innebär också att ha ett förebyggande 

förhållningssätt för att bevara de kunskaper och resurser personen har (Brodtkorb 2010).  

En av de stora svårigheterna i omvårdnad hos personer med demenssjukdom är 

kommunikationen och att den som ger omvårdnaden förstår den demenssjuke personen och 

vise versa. En individanpassad  kommunikation är viktigt. Strategier som att ställa en fråga i 

taget, använda sig av ja och nej frågor och att undvika öppna frågor har visat sig vara 

användbart (Acton et al. 2007). Det är av stor vikt att ge personen med demenssjukdom tid att 

respondera (Acton et al. 2007; Small och Perry 2005).  

Ward et al. (2008) beskriver att vid svår demenssjukdom och där den drabbade har svårt att 

kommunicera med ord blir kroppsspråket viktigt. Läppar, ögon och kroppsrörelser både hos 

den demenssjuke och sjuksköterskan blir viktiga för att skapa en bra kommunikation. 

Sjuksköterskan behöver vara lyhörd och observera små sublima tecken, olika rörelsemönster 

och ögonkontakt blir uttryck för det den demenssjuke inte kan uttrycka med ord. 

 Ett holistiskt förhållningssätt där kropp, själ och ande tas i beaktning, är av stor vikt 

(Rundqvist et al. 1999). Enligt Erikssons omvårdnadsteori är detta att inneha en helhetssyn på 

människan där människans hela upplevelsevärld tas i beaktan med glädje, sorg, lidande och 

existens (Eriksson 1991). Det är viktigt att personen med demenssjukdom uppfattas, 

behandlas och respekteras som individ och görs delaktig i interaktionen. Handlingar utförs 

tillsammans med personen och inte åt personen (Rundqvist et al. 1999). Detta är också en av 

Orems refererad i Egidius och Norberg (1983) ide om att omvårdnaden bygger på en 

överenskommelse mellan patienten och vårdaren. 

Omvårdnadsintervention 

En omvårdnadsintervention är en aktiv handling som initieras utifrån sjuksköterskans 

profession och faller under sjuksköterskans ansvarsområde och dess syfte är att förebygga 

sjukdom och främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande (ICN 2014). Wong (2009) 

definierar en omvårdnadsintervention som all behandling baserad på kliniska bedömningar 

och kunskap som en sjuksköterska utför i syfte att förbättra patientens tillstånd. 

Omvårdnadsinterventionen kan inkludera direkt omvårdnad där sjuksköterskan och patienten 

integrerar med varandra eller indirekt då sjuksköterskan initierar en omvårdnadsintervention 

och tar hjälp av annan sjukvårdspersonal för genomförandet. 

 

Problemformulering 

Sömnen är ett av människans grundläggande behov och upp till 50 % av alla personer med 

demenssjukdom är drabbade av sömnstörning. Sömnstörningana är en av de större vägande 

faktorerna för att bli intagen på vårdinrättning. Sömnstörning innebär ett stort problem för den 

drabbade och är ett viktigt område för sjuksköterskan att arbeta med för att bevara 

livskvalitéen, främja hälsa och förebygga ohälsa hos denna patientgrupp. Personer med 

demenssjukdom har ibland farmakologisk behandling mot sin sömnstörning, vilka har 

förhållandevis låg effekt på problemet i förhållande till riskerna som de innebär för personen 

och är en kortsiktig lösning. Med vetskap om faktorerna ovan som riskerna för sänkt 
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livskvalité och riskerna med farmakologisk behandling är det av stor vikt att belysa samt lyfta 

omvårdnadsinterventioner som kan hjälpa demenssjuka personer med sömnstörningar. I den 

föreliggande studien avses demenssjukdom innefatta demenssjukdomarna Alzheimers 

sjukdom, Vaskulär demens och Frontotemporal demens.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa omvårdnadsinterventioner som kan påverka sömnstörningar hos 

demenssjuka personer. 
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Metod 

Metoden som tillämpades var litteraturstudie och en modifierad version av Polit och Beck 

(2012, s.96), niostegs modell användes vilket innebär en sammanställning av aktuell och 

befintlig forskning som är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Det första steget är att 

formulera en fråga utifrån ett problem- eller förbättringsområde inom omvårdnad. Steg två 

innebär en planering av sökstrategi exempelvis val av databas och sökord. I tredje steget 

genomförs sökningar i databaserna med de valda sökorden och sökningarna dokumenteras 

och redovisas. Fjärde steget innebär en granskning av artiklarnas lämplighet och relevans 

och hänsyn tas till inklusion och exklusionskriterierna. I detta steg förkastas icke relevant 

material. I femte steget enligt Polit och Beck (2012), skall materialet läsas i sin helhet. I 

sjätte steget görs en kritisk granskning och materialet utvärderas utifrån granskningsmallen i 

Polit och Becks (2012, s112-117). Det sjunde steget innebär att materialet analyseras sorteras 

och kategoriseras efter innehåll. I åttonde steget identifieras mönster, regelbundenheter och 

teman. Det nionde steget är sammanställningen och resultatet (Polit & Beck 2012).  

 

Litteratursökning  

I steg ett formulerades syftet. Inför litteratursökning har steg två i Polit & Becks modell för 

litteratursökning (2012) genomförts vilket innebar en planering och sökstrategi för 

sökningarna.  Steg tre har gjorts i Cinahl, PsycInfo och PubMed och dessa redovisas i Tabell 

2. Ämnesordlistor har använts för att i möjligaste mån få fram MeSH-termer (Medical Subject 

Headings) i PubMed, CH (Cinahl Subject Headings) i Cinahl samt Thesaurus (SU.exact) i 

PsycInfo. Sökningar har gjorts på sökorden Alzheimer´s disease, sleep, sleep disorders, 

dementia, frontotemporal dementia och vascular dementia var för sig och sedan med AND 

mellan sökorden. Sökordet nursing interventions har använts i Cinahl samt PsycInfo men gav 

inga nya träffar, varför denna sökning inte redovisades. I PubMed användes nursing care då 

nursing interventions ej fanns i ämnesordlistan. Denna sökning gav heller inget nytt material 

varför den inte redovisades. Sökordet circadian rhythm var inkluderat i sökningarna först men 

gav inga nya träffar varför det togs bort. En fritextsökning i OneSearch med sökorden sleep 

quality AND dementia genomfördes. Sökordens relevans har diskuterats fram i relation till 

studiens syfte. Vid alla sökningar har limits lagts till, dessa är: män och kvinnor, peer-

reviewed, engelska, svenska och norska språket, artiklar publicerade mellan januari 2005-

januari 2015.  

Tabell 2. Sökningar i PubMed, Cinahl, PsycInfo samt frisökning i OneSearch.         

Databas Sökord Träffar Urval1 Urval2 Urval3 

PubMed Alzheimers disease (S1) 14765    

 Sleep (S2) 12428    

 Dementia (S3) 26635    

 Sleep disorders (S4) 20368    

 Vascular dementia (S5) 

Ej MeSH 

2683    

 Frontotemporal dementia 

(S6) 

717    

 S1+S2 56 0 0 0 
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 S1+S4 124 1(1*+1**) 0 0 

 S2+S3 119 4 (1**) 1 1 

 S3+S4 318 2(1*+1**) 0 0 

 S5+S2 6 0 0 0 

 S6+S2 4 1 (2**) 0 0 

      

Cinahl Alzheimers disease (S1) 5496    

 Sleep (S2) 2165    

 Sleep disorders (S3) 1845    

 Dementia (S4) 9557    

 Vascular dementia (S5) 199    

 Frontotemporal dementia 

(S6) Ej Heading. 

489    

 S1+S3 23 9(1*+1**) 2 2 

 S1+S2 9 4(2**) 2 2 

 S4+S2 30 8 

(2*+1**) 

5 5 

 S4+S3 52 15(3*) 1 1 

 S5+S2 0 0 0 0 

 S6+S2 1 1 (2**) 0 0 

      

PsycInfo Alzheimers disease (S1) 10911    

 Sleep (S2) 10617    

 Dementia (S3) 7465    

 Sleep disorders (S4) 1812    

 Vascular dementia (S5) 633    

 Frontotemporal dementia 

(S6) 

881    

 S1+S2 118 3(1*+1**) 0 0 

 S1+S4 31 0 0 0 

 S3+S2 104 2(2*+1**) 0 0 

 S3+S4 36 0 0 0 

 S5+S2 8 1 1 1 

 S6+S2 7 1(2**) 0 0 

Fritextsökni

ning 

Sleep Quality+ dementia 117 2 1 1 



11 
 

OneSearch 

Totalt i 

samtliga 

databaser 

 1163 54 13 13 

*Intern dubblett **Extern dubblett   

 

Inklusionskriterier  

Artiklarna skulle vara peer reviewed, vara skrivna på engelska, svenska eller norska och vara 

publicerade mellan januari 2005- januari 2015. Artiklarna skall vara etiskt granskade. I 

litteraturstudien ingick alla personer med Alzheimer sjukdom, Vaskulär demens, 

Frontotemporal demens boende både i hemmet och på vårdinrättning samt både kvinnor och 

män. Studien avsåg omvårdnadsinterventioner som syftade på nattsömnen. 

 

 

 

Exklusionskriterier  

Studier som avsåg farmakologiska åtgärder exkluderas. Sekundära demenssjukdomar då det 

inte tydligt gick att utröna om det är grundsjukdomen eller den sekundära demensen som 

orsakar sömnstörningen.  

 

Urval   

 Till urval 1 primärgranskades 1163 stycken artiklars titlar och abstrakt enligt steg fyra. Av 

dessa svarade 54 av artiklarna mot syftet efter att hänsyn tagits till inklusions- och 

exklusionskriterier. Interna dubbletter vilket avser att artiklarna återfanns i flera sökningar i 

samma databas och dessa togs bort. Likaså togs externa dubbletter bort vilka återfanns i flera 

av de genomsökta databaserna. I urval 2 enligt steg fem lästes artiklarna i sin helhet av båda 

författarna och artiklar som inte visar sig svara på syftet förkastades. Återstoden blev 13 

artiklar från de tre databaserna vilka gick vidare till urval 3. I urval 3 granskades artiklarna 

enligt steg sex med Guide to an Overall Critique of a Quantitative and Qualitative Research 

Report i Polit och Beck (2012, s112-117) för att säkerställa studiernas kvalitet. Alla de 13 

granskade artiklarna, tolv kvantitativa och en kvalitativ, gick vidare och utgjorde underlaget 

för studiens resultat. En matris upprättades för att tydliggöra artiklarnas innehåll (bilaga 1). 

 

Databearbetning 

Utifrån tredje urvalet återstod de 13 artiklarna som resultatet baserades på. Dessa lästes 

igenom enskilt av båda författarna i sin helhet för att erhålla en känsla och förståelse för 

innehållet. Därefter följde en diskussion om artiklarnas resultat för att undvika att texterna 

uppfattades olika. Resultaten analyserades av författarna var för sig och därefter gemensamt. 

Därefter skedde kodning steg sju och för att koda de olika delarna från resultaten användes 
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olika färgpennor beroende på vilket sätt omvårdnadsinterventionen utfördes. Dessa olika sätt 

kom att bilda resultatets teman. Efter detta identifierades likheter, motsägelser och skillnader 

inom samma omvårdnadsintervention samt att de jämfördes med andra 

omvårdnadsinterventioner inom samma tema. Temana som bildades svarade mot studiens 

syfte steg åtta.   Författarnas slutliga resultat presenterades utifrån dessa teman och utgör steg 

nio. Databearbetningen har gjort utifrån Polit och Becks niostegsmodell (2012). 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) och Polit och Beck (2012), är det viktigt med ett etiskt 

förhållningssätt vid litteraturstudier, att bara inkludera studier som kunde styra eller vinkla 

resultatet är oetiskt. Alla artiklar där hänsyn till inklusions och exklusionskriterierna skall 

bearbetas och redovisas i litteraturstudiens resultat. Ur ett etiskt perspektiv enligt författarna, 

kunde feltolkningar av den vetenskapliga litteraturen uppstått vid översättning från engelska 

till svenska. Överväganden ur ett forskningsetiskt perspektiv enligt Polit och Beck (2012) har 

gjorts vad gäller tolkning och presentation av resultatet och hur urvalet har genomförts.  För 

att undvika feltolkning har ordböcker, elektroniska översättnings program använts samt att 

författarna har disskuterat och jämfört översättning med varandra. Författarna har eftersträvat 

att ha en objektiv syn samt att alla delar i resultatet som framkom har lyfts i studiens resultat. 
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Resultat 

Resultatet beskriver omvårdnadsinterventioner och deras effekter. Vid analys av materialet 

framkom fyra teman innehållande omvårdnadsinterventioner som var och en inverkar på 

sömnstörning och sömnkvalitet utifrån olika aspekter.  Temana är Aktiviteters påverkan på 

nattsömnen, Ljusets påverkan på nattsömnen, Fysisk behandlings påverkan på nattsömnen 

samt Kunskap och utbildnings påverkan på nattsömnen och ses i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Teman över omvårdnadsinterventioner som kan påverka nattsömnen. 

 

Aktiviteters påverkan på nattsömnen 

Aktivitet i form av motion har visat sig ha förbättrande effekt på demenssjuka personers 

sömnstörning (Lee et al. 2008; McCurry et al. 2005; McCurry et al. 2011; Nascimento et al. 

2014). Studien av Lee och Kim (2007) är gjord på lågintensiv fysisk aktivitet i en timme per 

dag. Aktiviteten bestod av skötsel av växter och plantor och visade sig ha en förbättring på 

nattsömnen med ett lägre antal uppvaknande efter insomning, effektivare nattsömn samt 

längre nattlig sömn. Denna trend ses även efter 30 minuters daglig promenad (McCurry et al. 

2011). Ett 60 minuter långt individuellt utformat träningsprogram en gång i veckan 

innehållande uppvärmning, styrketräning, balans och kordinationsövningar samt gymnastik i 

sex månader har genererat en betydande positiv effekt på sömnkvaliten. Alla deltagare 

uppmanades att komma upp i 60-80 procent av sin max puls vid träningen (Nascimento et al. 

2014). Sociala aktiviteter har också visat sig ha en förbättrande effekt på sömnstörningar hos 

den aktuella patientgruppen.  

Richards et al. (2005) undersökte den sociala aktivitetens effekt på nattsömnen. Deltagarna 

fick välja mellan 100 passande aktiviteter som kunde variera mellan att kela med gosedjur, 

TEMAN INNEHÅLLANDE 
OMVÅRDNADSINTERVENTIONER 

SOM KAN PÅVERKA NATTSÖMNEN 
HOS PERSONER MED 
DEMENSSJUKDOM 

AKTIVITETERS  
PÅVERKAN PÅ 
NATTSÖMNEN 

LJUSETS PÅVERKAN PÅ 
NATTSÖMNEN 

FYSISKA BEHANDLINGAR 
S PÅVERKAN PÅ 
NATTSÖMNEN 

UTBILDNING OCH 
KUNSKAPS PÅVERKAN 

PÅ NATTSÖMNEN 
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skriva brev, berätta historier eller lyssna på musik och så vidare. Dessa genomfördes i grupp 

om två till tre deltagare i varje. Resultatet av interventionen visade att insomningstiden blev 

kortare och det blev färre uppvaknande på natten. Mishima et al. (2005) undersökte effekten 

på sömnen efter Passive Body Heating (PBH) där deltagarna fick ett 30 minuter långt bad i 40 

gradigt vatten ca två timmar för sänggående. Det visade sig att insomningstiden blev kortare 

med cirka 10 minuter, den totala sömntiden ökade med en halvtimme och vakentiden under 

natten minskade med nära 40 procent. Sammantaget förbättrades totala nattsömnen med cirka 

7 %. 

 

Ljusets påverkan på nattsömnen 

Ljusets betydelse har visat sig ha skiftande påverkan på sömnstörningar hos personer med 

demenssjukdom (Conell et al. 2007; McCurry et al. 2005; McCurry et al. 2011; Sloane et al. 

2007). Forskning visar att dagsljus eller exponering av starkt artificiellt ljus från en ljus box 

med 2500 lux, i fortsättningen kallad bright-light treatment (BLT), har en betydande effekt på 

den aktuella patientgruppens sömnstörning (McCurry et al. 2005; McCurry et al. 2011 & 

Sloane et al. 2007). Dowling et al. (2005), visar dock att BLT en timme per dag fem dagar i 

veckan inte har någon effekt på sömnproblemen hos deltagarna varken vid exponering, på 

förmiddag eller på eftermiddag.  

McCurry et al. (2011) har i sin studie med BLT en timme per dag, sju dagar i veckan, påvisat 

en längre total sovtid med 39 minuter per natt hos deltagarna samt en blygsam minskning av 

antalet uppvaknanden. Näst intill samma resultat visar McCurry et al. (2005) där BLT en 

timme per dag, sju dagar i veckan, ingår tillsammans med promenader och utbildning i 

sömnhygien. Conell et al. (2007) har funnit att utomhusaktivitet där deltagarna exponeras för 

dagsljus visat på färre uppvaknande per natt, längre sömnperioder och att sovtiden har ökat. 

Detta i jämförelse med inomhusgruppen som inte visade på någon skillnad i antalet 

uppvaknande. Däremot kunde förbättring ses i längre sov perioder och den totala 

sömnperioden blev längre även i inomhusgruppen (Conell et al. 2007).  

Ett försök har gjorts där inomhusljuset på ett boende för personer med demenssjukdom byttes 

ut mot lampor som genererade 2500 lux i allmänna utrymmen. Detta innebar att boende 

vistades i starkt ljus på förmiddagen under tre veckor, ljus på eftermiddagen fram till kvällen 

under tre veckor eller med starkt ljus under hela dagen under tre veckor. Perioden med ljus 

hela dagen visade sig ha bäst effekt över lag på alla deltagares nattsömn enligt Sloane et al. 

(2007)  men morgonljuset visade sig ha något bättre effekt hos personer med mycket svår 

demens. Eftermiddagsljus hade den lägsta effekten på nattsömnen och den försämrade till och 

med nattsömnen något hos de deltagarna med svår demens (Sloane et al. 2007). 

 

Fysisk behandlings påverkan på nattsömnen 

Fysiska behandlingar så som mjuk massage, avslappnande massage, akupunktur, 

öronakupunktur och aromaterapi har visat en god effekt på sömnen över lag (Harris et al. 

2012; Johannessen 2013; Kwok et al. 2013 & Rodriguez-Mansilla et al. 2013). 

Massagebehandling har visat positiv effekt på sömnen (Rodriguez-Mansilla et al. 2013; Harris 

et al. 2012). En av interventionerna är en tre minuters mjuk och varlig ryggmassage (Slow-

Stroke-Back-Massage) (Harris et al. 2012). Den har visat sig ha en 13,8 procentig förbättring 

på sömnen vilket innebär 46,1 minuters mer effektiv sömn per natt. Massagen gav även en 
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stund av njutning för deltagarna och en av kommentarerna som framkom var: ”You put your 

hand on my back and loved me a little bit, I liked that”. (Harris et al 2012 s. 259) 

Rodriguez-Mansilla et al. (2013) undersökte effekten av avslappnande massage under 20 

minuter, fem dagar i veckan. Här sågs en förbättring på sömnstörningar hos 97 procent av 

deltagarna. I samma studie undersöktes också en annan behandling med öronakupunktur som 

har visat sig ha näst intill samma förbättringspotential som massagen. Akupunkturen gick till 

så att frön tejpades fast på olika punkter i örat som satt kvar under tre månader. Efter två 

månader utan behandling gjordes uppföljning på sömnparametrar och då sågs en tillbakagång 

till där studien startade hos 80 procent av deltagarna (Rodriguez-Mansilla et al. 2013). Kwok 

et al. (2013) undersöker effekten av en intervention med akupunkturbehandling á 30 minuter, 

två dagar i veckan med nålar på sex meridianpunkter på kroppen. Här sågs en förbättring på 

den totala sömntiden. Dock visar mätningar på de andra enskilda sömnparametrarna var för 

sig ingen större signifikant skillnad mot kontrollperioden. 

Aromaterapi med lavendel har prövats på ett boende för personer med demenssjukdom där 

sjuksköterskans upplevelse av de boendes sömnförändring har undersökts efter 

interventionen. Aromaterapin har administrerats med en sorts fläkt på kvällstid och de 

boendes sömn och beteende har efter det observerats av nattsjuksköterska. En övervägande 

del av sjuksköterskorna 73,3 procent, har erfarit en förbättring hos de demenssjuka 

personerna. Från loggböcker och intervjuer framkommer citat från två boende. Från 

loggböcker och intervjuer framkommer citat från två boende. Hos boende A har 

sömnstörningen förbättrats som visas i citatet nedan. 

 

”Resident A has now a much better and structured sleep. Previously, she slept 

very little, she used to be very uneasy and worrisome and called frequently for 

staff. Now this habit is channeled today and evening instead and it leaves the 

night quiet.” (Johannessen  2013. s. 211) 

 

På samma boende som A bodde också F. De erhöll samma omvårdnadsintervention. Hos 

boende F sågs ingen förbättring på sömnstörningen vilket visas i citatet nedan. 

 

“Resident F cannot find peace, she is walking around all the time. We thought 

at first lavender helped her, but it turned out that it was too much medication 

that made her blunt and sleepy. We do not see any changes in connection with 

the lavender project.” (Johannessen  2013 s.211). 

 

 

 

Utbildning och kunskaps påverkan på nattsömnen 

Utbildning av och kunskap för omvårdnadspersonal och närstående har visat sig vara en viktig 

del i problematiken runt sömnstörning hos personer med demenssjukdom. I en intervention 

kallad NITE-AD (Nighttime Insomnia Treatment and Education for Alzheimer´s Disease 

patients) av McCurry et al. (2005) & McCurry et al. (2011) ses ett kluster av faktorer som 

påverkar sömnen i positiv riktning. Tre komponenter ingår i NITE-AD. Stark ljusexponering i 
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en timme med 2500 lux jämfört med vanligt inomhusljus, som är 150-200 lux, 30 minuters 

promenad samt sömnhygien råd för personerna med demenssjukdom, närstående och 

omvårdnadspersonal.  

McCurry et al. (2005) och McCurry et al. (2011) påvisade en signifikant sömnförbättring hos 

de personer som deltagit i NITE-AD programmet. Förbättringen av interventionen sågs i färre 

antal uppvaknanden och mindre vaken tid under natten. McCurry et al. (2005) fann även att 

vid uppföljning sex månader senare sågs förbättring på nattsömnen.  

De specifika råd som gavs till personen med demenssjukdom, närstående samt 

omvårdnadspersonal var att bibehålla regelbundna tider för sänggående på kvällen och 

uppstigning på morgonen, eftersträva en komfortabel och olyckssäker sov miljö. 

Temperaturen i sovrummet och lagom nattbelysning skall regleras för att skapa en lämplig sov 

miljö. Även risker för fall vid eventuell uppstigning skall tas med i beaktning och elimineras 

nattetid. Personen skall i möjligaste mån undvika att ligga vaken för länge i sängen och att 

bara använda sovrummet till sömn. Om personen vaknar skall TV tittande undvikas. Även 

regelbundna tider för intag av måltider skall eftersträvas. Drycker innehållande alkohol, 

koffein samt bruk av tobak bör undvikas före sänggåendet. Personen bör undvika drycker i 

anslutning till läggdags och tömma urinblåsan det sista före sänggående. Tupplurer dagtid bör 

minimeras om personen har svårt att sova nattetid. Om personen har smärtor skall dessa 

behandlas för att eliminera risken att de försvårar möjligheten till sömn. En eftersträvan att 

exponeras för dagsljus dagtid samt att utföra vardaglig motion rekommenderas, dock inte 

inom ramen av fyra timmar före sänggående. Det är viktigt med en översyn av läkemedel och 

att förlägga intag av mediciner som kan påverka sömnen negativt på tider som minimerar 

störningen (McCurry et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Diskussion  

Syftet var att belysa omvårdnadsinterventioner som kan påverka sömnstörningar hos 

demenssjuka personer. Resultatet visar fyra teman där det framkommer vad som kan hjälpa 

demenssjuka personer med sömnstörning. Det som framkom i studien var att interventioner 

som hjälper att göra skillnad på dag och natt, den så kallade dygnsrytmen, genom både fysisk 

och social aktivitet samt vissa förändringar i miljön som ljus dagtid är det som visat starkast 

effekt på sömnstörningarna.   

 

Resultatdiskussion 

Det som framkom om Aktiviteters påverkan på nattsömnen var att lågintensiv fysisk aktivitet 

som skötsel av blommor, mångsidigt träningsprogram en timme i veckan eller promenader i 

30 minuter höjde kvalitén på sömnen. Detta styrker också McCurry och Ancoli-Israel (2003) 

och Eggermont och Scherder (2006). McCurry och Ancoli-Israel (2003) fann att högintensiv 

träning inte nödvändigtvis behövs för att skapa förbättring på sömnparametrar. I en studie som 

ingick i resultatet där skötsel av blommor ingick kan också en koppling till Hendersons 

omvårdnadsteori ses (Henderson 1991). Henderson menar att en av de viktiga komponenterna 

för människans allmänmänskliga behov är att få utföra en uppgift med någonting som 

genererar en känsla av resultat. En annan viktig komponent som också tillfredställs vid denna 

omvårdnadsintervention är behovet av att få röra sig (Henderson 1991).  

I studierna om lågintensiv fysisk aktivitet ses att båda interventionerna ger liknande 

sömnförbättringar. Den med en timmes träningsprogram bör vara lättare att införa om de 

demenssjuka personerna bor på ett boende på grund av att det kan vara svårt organisatoriskt 

sett att införa dagliga promenader. Däremot är den dagliga 30 minuters promenaden 

möjligtvis mer lättillgängligt för en närstående att implementera. Promenaden ger samtidigt 

en daglig aktivitet där patienten exponeras för dagsljus. Lawton (2001) menar i sin teori att 

det är av vikt att människan får engagera sig i meningsfulla aktiviteter och utföra aktiviteter 

för dagligt liv för att uppleva välbefinnande och hälsa. 

I resultatets del Ljusets påverkan på nattsömnen påvisades att ljus dagtid är en viktig faktor 

för att motverka sömnstörning. Framför allt har ljus på förmiddagen visat på fördelar till 

skillnad från exponering på eftermiddagen där det snarare visade på försämrat sömnresultat 

hos vissa personer.  I en av studierna i resultatet sågs ingen förbättring alls mot 

kontrollgruppen vilket skulle kunna bero på att i den studien har deltagarna fått två timmar 

mindre ljusexponering i veckan. Ancoli-Israel et al. (2003) och McCurry och Ancoli-Israel 

(2003) fann däremot att eftermiddagsljus förstärker dygnsrytmen. Förbättring på dygnsrytmen 

sågs också i en av studierna till resultatet (Dowling et al. 2005). Interventionen där deltagarna 

i studien får sitta framför en box som genererar ljus som skall motsvara dagsljus istället för att 

få komma ut i friska luften och få riktigt dagsljus har ifrågasätts. Efter diskussion ses hellre att 

ljusbehandlingen som getts via att lamporna inomhus har bytts ut till högintensivt ljus är att 

föredra. Deltagarna vistas då i ljuset i naturligt och vardagligt tillstånd.  

I resultatets tema om Fysisk behandlings påverkan på nattsömnen framkom att olika former 

av massage hade en positiv inverkan på nattsömnen. Sparsamt med aktuell forskning finns om 

Slow-Stroke-Back-Massage (SSBM) och sömnproblematik dock framgick det i Corley et al. 

(1995) att SSBM hade en sänkande inverkan på blodtryck och puls. Liknande resultat fann 

Fraser och Ross-Kerr (1993) som dessutom menar att det har en sederande, avslappnande och 

ångestlindrande effekt. Dessa uppgifter indikerar att den avslappnande effekten som uppnås 
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med SSBM kan leda till förbättrad sömn. Slow-Stroke-Back-Massage (SSBM) är lätt att 

införa i den dagliga omvårdnaden därför att det dessutom inte kräver någon extra utbildning 

för att utföra. Likaså ses en stund för den viktiga beröringen (Fraser & Ross-Kerr 1993). 

Öron-akupunkturen och den tjugo minuter långa massagebehandlingen kan tänkas vara 

svårare att införa i den dagliga omvårdnaden då den är tidskrävande samt att utbildning 

behövs.  

I temat Utbildning och kunskaps påverkan på nattsömnen framträder att sömnproblematiken 

inte bara har en lösning utan flera åtgärder samlat i ett utbildningsprogram och forskarna 

kallar det själva ”a combination intervention”. Detta utbildningsprogram riktar sig till 

närstående eller omvårdnadspersonal vilka får verktyg att hantera och skapa förutsättningar 

för sömn och motverka sömnstörning hos personer med demenssjukdom. Med tanke på att 

sömnstörning hos personer med demenssjukdom är en av de större vägande orsakerna till att 

bli institutionaliserad så är det av stor vikt att sjuksköterskan ur ett helhetsperspektiv 

inkluderar även närstående i processen och arbetar för att stärka närståendes förmåga att 

hantera personen med sömnstörningar i hemmet. Henderson (1991) visar betydelsen av 

närstående kontra sjuksköterska i den drabbade personens olika tillstånd vilket innebär att i 

hemmet har närstående en stor roll att spela medan sjuksköterskan har en viktig men inte 

största rollen i personens dagliga liv.   

En annan intressant upptäckt som framkom från McCurry et al. (2005) var att närstående 

kände sig mer självsäkra att i hemmet hantera sina närståendes sömnstörningar och de fick 

bättre förståelse för grundorsaken i sömnstörningarna hos personerna med Alzheimers 

sjukdom efter att de genomgått interventionsprogrammet NITE-AD.  McCurry och Ancoli-

Israel (2003) belyser också vikten av utbildning inom de områden som ingår i NITE-AD. Vid 

arbetet med denna litteraturstudie har studier uppmärksammats som lyfter detta, dock har 

dessa befunnit sig utanför studiens tidsram.  I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) 

framgår vikten av och sjuksköterskans skyldighet att utbilda och informera patienter, deras 

närstående samt annan omvårdnadspersonal (Socialstyrelsen 2005). 

I samtliga artiklar till resultatet finns en identifierad sömnstörning. I Sjuksköterskans 

ansvarsområde ligger att identifiera olika faktorer som leder till ohälsa var av sömnstörning 

kan vara en faktor. Vid identifierad sömnstörning ska sjuksköterskan söka efter orsaken till 

sömnstörningen. Orsakerna kan ligga i hur miljön är utformad exempelvis störande ljud och 

ljus nattetid eller läkemedelsadministrering på olämpliga tider. Sjuksköterskan ska upprätta 

omvårdnadsplaner för patienterna och där ingår att omvårdnadspersonal eller sjuksköterska 

skall utföra olika planerade aktiviteter som var och en av patienterna individuellt har behov 

av.  

Vid en identifierad sömnstörning hos en person med demenssjukdom kan det ingå som ett 

exempel att personen dagligen skall komma ut och få dagsljus eller att en individuellt 

anpassad meningsfull aktivitet planeras. Sjuksköterskan kan initiera exempelvis tre minuters 

mjuk och varlig ryggmassage till den person med demenssjukdom som är orolig och har 

sömnstörning istället för att initiera till administrering av sederande läkemedel i första hand. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie belyser och sammanställer den forskning som finns inom området de 

senaste tio åren. Till en början valde författarna att studera omvårdnadsinterventioner hos 

personer med Alzheimers sjukdom (AS) med sömnstörning. Efter sökningar och urval visade 
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det sig att underlaget blev för tunt för att hålla till ett resultat. För att bredda sökningen lades 

databasen PsycInfo till. Endast sex artiklar återstod efter urval två samt att även 

fritextsökningar då hade genomförts. Syftet breddades därför till att innefatta demenssjukdom 

som förutom AS också inkluderar Vaskulär demens och Frontotemporal demens detta i syfte 

att täcka in de vanligaste demenssjukdomarna som är refererade till i litteratur. Sökningar med 

Vascular dementia och Frontotemporal dementia som specifika sökord genomfördes också för 

att säkerställa att hela området med tillgänglig vetenskaplig litteratur inom problemområdet 

har genomsökts. Dessa sökningar resulterade dock inte i några nya artiklar utan innefattades i 

sökordet dementia vilket styrkte att hela problemområdet genomsökts.  

En fritextsökning gjordes också vilket resulterade i ytterligare en artikel som kunde användas 

till resultatet. Sökningarna genererade sammantaget ett tillräckligt underlag, 13 artiklar, till 

författarnas litteraturstudie. De artiklar som tidigare hittats i sökningar med AS kom också 

med i den breddade sökningen.  

Vid databearbetningen och analys av artiklarna framträdde först fem olika teman.  Dessa 

gjordes om till fyra teman då två av artiklarna annars skulle utgöra varsitt tema. Artiklarna 

handlade om olika former av aktivitet så som varma bad, social aktivitet och fysisk aktivitet 

vilka därefter ombildades till ett gemensamt tema kallat Aktiviteters påverkan på nattsömnen. 

Ett problem som uppstod under analysen av resultatets artiklar var att två av artiklarnas 

resultat McCurry et al. (2005) och McCurry et al. (2011), byggde på ett interventionsprogram 

bestående av flera olika komponenter. Det var svårt att separera nyttan av de enskilda 

åtgärderna i resultatet. Efter funderingar och diskussioner sågs interventionerna i ett nytt ljus. 

Detta resulterade i att det sorterades in under temat Utbildning och kunskaps påverkan på 

nattsömnen då interventionsprogramet kan användas i detta syfte. Denna bearbetning av 

teman gjorde redovisning av resultatet mer tydligt och renodlade teman vilket är en styrka för 

denna studie.  

Två av artiklarna som ingick i litteraturstudiens resultat var skrivna av en och samma 

huvudförfattare McCurry et al. (2005) och McCurry et al. (2011), som refererat till sig själv 

vilket kan bero på att få studier är gjorda i det för denna litteraturstudies valda tidsspann. 

Resultatets del Utbildning och kunskaps påverkan på nattsömnen baserades på dessa två 

artiklar. Interventionerna i artiklarna har visat god effekt på sömnstörningar men då artiklarna 

har samma huvudförfattare hade det varit önskvärt med fler referenser från andra författare för 

att stärka denna litteraturstudies del av resultatet.  

Några av artiklarna var gjorda under kort tid som 48 timmar Harris et al. (2012) eller två 

interventionsdagar Mishima et al. (2005), vilket indikerar att studier med dessa interventioner 

bör utvidgas. Fyra av artiklarna Conell et al. (2007); Harris et al. (2012); Le och Kim (2007) 

och Richards et al. (2005), som användes till denna studies resultat var pilotstudier, vilket 

tyder på att mer forskning inom området sömnstörning hos personer med demenssjukdom är i 

antågande vilket är positivt men för denna studies resultat kan det vara en svaghet då 

pilotstudier är en förstudie till en mer omfattande studie med högre evidens.   

Ytterligare en svaghet med litteraturstudien kan vara att resultatet bygger på övervägande 

studier om Alzheimers sjukdom (AS) vilket inte tycks ha påverkat resultatet. AS är den mest 

förekommande demenssjukdomen och är mest refererat till i litteratur Apeosa-Varano et al. 

(2013). Till denna litteraturstudie anses det att de noggranna sökningar som gjorts inom 

området demenssjukdom bidragit till och visar att hela området täckts in. Artiklarna kommer 

från olika delar av världen vilket talar för ett brett resultat och olika infallsvinklar och att 

resultatet troligen kan överföras på flera olika länder. Dessutom lyfts 
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komplementärmedicinska interventioner Harris et al. (2012); Johannessen (2012); Kwok et al. 

(2013) och Rodriguez-Mansilla et al. (2013), vilket är intressant jämfört med de västerländska 

traditionella interventionerna. 

 

Klinisk betydelse 

De demenssjuka personerna är beroende av att sjuksköterskan identifierar sömnproblemen 

och initierar omvårdnadsinterventioner. Sjuksköterskan tillsammans med omvårdnadspersonal 

ska därigenom ge stöd och generera balans mellan aktivitet och vila för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Denna litteraturstudie belyser icke-farmakologiska interventioner för att 

hjälpa personer med demenssjukdom med sömnstörningar. Dessa interventioner bör lyftas av 

sjuksköterskan mer i den kliniska omvårdnaden då de inte medför biverkningar och risker till 

skillnad från de farmakologiska behandlingarna. Detta bidrar till att främja hälsa och 

livskvalité samt förebygga ohälsa vilket faller under sjuksköterskans anvarsområde. 

Sjuksköterskan kan genom lättillgängliga interventioner utbilda och handleda annan 

omvårdnadspersonal och närstående i hur sömnstörningar kan förebyggas.  

  

 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Inom det studerade området saknas mer aktuell forskning som studerar interventioner vilka 

belyser olika sömnhygienråd samt interventioner som förebygger sömnstörningar och även 

kan innefatta handlingar som inte bör göras nattetid. 

Några av artiklarna var gjorda under kort tid men visade på lovande effekt på sömnstörning 

och detta indikerar på att studier med dessa interventioner bör utvidgas och studeras under 

längre tid för att stärka dess grad av evidens. Områdena som det önskas mer forskning är 

inom effekten av varma bad och Slow-Stroke-Back-Massage (SSBM). 

Omvårdnadsinterventionen Nighttime Insomnia Treatmen and Education for Alzheimer´s 

disease (NITE-AD) bör studeras hos personer med andra demenssjukdomar som vaskulär 

demens och frontotemporal demens för att undersöka dess applicerbarhet på dessa 

demenssjukdomar.  

 

Slutsats 

I resultatet framkommer vikten av att exponeras för dagsljus samt betydelsen av den dagliga 

motionen. Resultatet indikerar att varma bad, öronakupunktur, akupunktur samt viss massage 

kan ha en förbättrande effekt på sömnstörningarna och att få utföra en daglig aktivitet och har 

också visat sig ha en god inverkan på problemet. Åtgärderna kan förslagsvis utföras i tillägg 

till att sömnhygienråd tillämpas. Åtgärderna kan bland annat vara att minimera störande ljud, 

korta ner dagvilan samt inte inta stora mängder dryck i anslutning till sänggåendet. En 

intervention som innebär en treminuters beröringsmassage är också lättillgänglig. En 
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omvårdnadsintervention som starkt ljus på eftermiddagen hade ingen effekt alls på 

sömnstörningarna. 
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der 84 år, 57 kvinnor och 13 män. Mätningar 
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Tre minuters mjuk och varlig rygg-
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mentation från sjuksköterskorna, rapporter, logg-

böcker samt att fokusgruppen (sjuksköterskorna) 

intervjuades. Insamlad data analyserades av fors-

karen själv. 

Sjuksköterskorna upplevde att aroma-

terapi hade en övervägande god effekt 

på de demenssjukas oro samt sömn-

problem. Några få deltagare visade sig 

vara mindre eller inte alls mottagliga 

mot denna intervention. 

5 Kwok, T., Leung, 

P.C., Wing, 

Y.K.,Ip, I., 

Wong, B., Ho, 

D.W.H., Wong, 

W.M & Ho, F.  

 

Kina (2013). 

The effectiveness 

of acupuncture on 

sleep quality of 

elderly with de-

mentia: a within-

subject trial. 

Studiens syfte var att 

undersöka effekten på 

sömnkvalitén efter en 

sex veckor lång aku-
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En förbättring sågs av den totala 

sömntiden samt mer vila under aku-

punkturbehandlingen än mätvärdena 

före behandlingen. Ingen signifikant 

skillnad observerades på ADAS-Cog 

eller de andra sömnparametrarna före 

och efter interventionen 

6 Lee,Y & Kim, S.  

 

Korea (2007) 

Effects of indoor 

gardening on sleep, 

agitation and cogni-

tion in dementia p   

patients- a pilot 

study.  

Studiens syfte var att 

undersöka effekten på 

sömn, agitation och 

kognition hos de-

menssjuka patienter 

efter att de fått akti-

vera sig i inomhus 

med blommor och 

växter (indoor garde-

ning).  

En kvantitativ experimentell pilotstudie där mät-

ningar på 23 deltagares sömn, agitation och kog-

nition under fem veckor. Mätning före och efter 

interventionen gjordes. Sömn samt vila mättes 

med sömndagbok och beskrevs med deskriptiv 

statistik. Parametrarna registrerades av sjukskö-

terskor eller undersköterskor. Agitations beteende 

utvärderades dagligen med Modified cohen-

mansfield agitation inventory (M-CMAI). Kognit-

ion mättes med en femgradig HDS-R skala.  

Förbättringar på sömn kunde ses på ett 

lägre antal uppvaknande under natten 

samt viloaktivitet. Däremot sågs ingen 

skillnad på insomning kvällstid eller 

uppvaknande på morgonen inte heller 

den totala sömntiden. Förbättring 

kunde ses på agitation och kognition. 
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7 McCurry, M.S., 

Gibbon, L.E., 

Logsdon, R.G., 

Vitiello, M.V., & 

Teri, L. 

 

USA (2005). 

Nighttime insomnia 

treatment and edu-

cation for alz-

heimer´s disease: a 

randomized control 

trial. 

Studiens syfte var att 

undersöka om sömnen 

blev bättre hos personer 

med alzheimers sjukdom  

som bor hemma efter att 

patienten och dess när-

stående fått deltagit i 

nighttime insomnia 

treatment and education 

for alzheimer´s disease 

(NITE-AD). 

En kvantitativ, experimentell och prospektiv 

studie som följer upp mätresultat en vecka samt 

två och sex månader efter utbildning i NITE-

AD.  I NITE-AD ingår dagliga promenader, en 

timmes ljusexponering och utbildning i sömn-

hygien. Sömnmätningar har gjorts med 

Actigraphy samt att närstående har för sömn-

dagbok. 36 patienter i åldern mellan 63-93år 

deltog i studien. 56 % var män och 44 % var 

kvinnor. 

Deltagarna som ingick i NITE-AD 

visade på bättre nattsömn med färre 

nattliga uppvaknanden, lägre total va-

ken tid med 36 minuter under natten 

samt minskad nivå av depression.  

Även motionsnivån ökade samt att 

dagtrötthet minskade jämfört med kon-

trollgruppen. Även efter sex månader 

sågs förbättringar på nattsömnen.  

8 McCurry, S.M., 

Pike, K.C., Viti-

ello, M.V., Log-

ston, R.G., Lar-

son, E.B. & Teri, 

L. 

 

USA (2011). 

Increasing walking 

and bright light 

exposure to im-

prove sleep in 

community-

dwelling persons 

with alzheimer´s 

disease: Result of a 

randomized control 

trial. 

Studiens syfte var att 

undersöka effekten på 

sömn hos Alzheimer 

sjuka patienter när de 

endera får: gå promena-

der, exponeras för starkt 

ljus, eller följa program-

met nighttime insomnia 

treatment education in 

alzheimer´s disease 

(NITE-AD) och slutligen 

en kontrollgrupp. 

En kvantitativ experimentell prospektiv studie 

med 132 deltagare med medelålder 81 år, 46 % 

män och 54 % kvinnor, som slumpmässigt de-

lats in i fyra olika grupper. Sömnen mättes med 

Actigraphy och närståendes gradering av 

sömnkvalitét hos deltagaren med mätinstru-

mentet Sleep disorders inventory (SDI). 

Alla grupper förutom kontrollgruppen 

visade på mindre vaken tid per natt i 

posttest . De som gick promenader 

hade 33,1 minuter mindre vakenhet. De 

som exponerades för ljus mätte 39 

minuter mindre vakenhet och de som 

ingick i NITE-AD gruppen visade på 

39,8 minuters mindre vaken tid. Där 

sågs också en trend att de som prome-

nerade hade färre uppvaknande per 

natt. 

9 Mishima, Y., 

Hozumi, S., 

Shimizu, T., 

Hishikawa, M.D. 

& Mishima, K.  

 

Japan (2005). 

Passive bodyheat-

ing ameliorates 

sleep disturbances 

in patients with 

vascular dementia 

without circadian 

phase-shifting. 

Studiens syfte var att 

undersöka förändringar 

på sömn och dygnsrytm 

genom passiv uppvärm-

ning av kroppstemperatu-

ren hos patienter med 

vaskulär demens. 

En kvantitativ experimentell prospektiv studie 

där 13 deltagare varav två män och elva kvin-

nor med medelålder 77 år fick varma bad i 40 

gradigt vatten  under 30 minuter inom 2 timmar 

före sänggående. Sömnen mättes med 

Actigraphy. Även kroppstemperatur registrera-

des. Melatoninet mättes före och efter studien. 

Studien pågick i 5 dagar; 3 baselinedagar, 2 

interventionsdagar och 1uppföljningsdag. 

Signifikant förbättring sågs på mindre 

vaken tid efter insomnandet, insom-

ningstiden minskade och sömneffekti-

viteten ökade. 
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10 Nascimento, 

C.M.C.,Ayan, J., 

Cancela, J.M., 

Gobbi, L.T.B., 

Gobbi, S. & 

Stella, F. 

 

Brasilien (2014). 

Effect of a multi-

modal exercise 

program on sleep 

disturbances and 

instrumental activi-

ties of daily living 

performance on 

Parkinson´s and 

Alzheimer´s dis-

ease patients. 

Studiens syfte var att 

undersöka om ett 

träningsprogram hade 

förbättrande effekt på  

Instrumental activi-

ties daily living och 

sömnproblem hos 

Alzheimer- och Park-

inson sjuka patienter. 

En kvantitativ experimentell prospektiv studie 

med 42 Parkinsonsjuka patienter med medelål-

dern 67 år och 35 Alzheimersjuka patienter med 

medelålder 77 år, genomgick ett program med ett 

mångdimensionellt träningsprogram i sex måna-

der. I studien var 78 % män och 22 % var kvin-

nor. The Pfeffer Questionary användes för att 

undersöka och mäta IADL och mini-sleep 

questonary för mätning av sömn. Till båda grup-

perna fanns en varsin kontrollgrupp. 

Förbättringar har påvisats i båda inter-

ventionsgrupperna och oförändrad 

status eller förvärring har visats i kon-

trollgrupperna. 

11 Richards, K.C., 

Beck, C. Sulli-

van, p.S.O. & 

Shue, V.M.  

 

USA (2005). 

Effect of individu-

alized social activi-

ty on sleep in nurs-

ing home residents 

with dementia. 

Studiens syfte var att 

testa om individuali-

serad dagaktivitet 

kunde visa förbätt-

ringar på nattsömn, 

dagtrötthet. Kostna-

den har undersökts 

för denna intervent-

ion. 

En kvantitativ experimentell prospektiv pilot stu-

die och innefattar 147 deltagande med demensdi-

agnos boendes på institution med medelålder 79 

år. Av deltagarna var 52 % män och 48 % kvin-

nor. Deltagarna har under en till två timmar om 

dagen i 21 dagar i rad fått delta i en individuali-

serad aktivitet. Sömnmönster har undersökts 24 

timmar om dygnet både före och efter intervent-

ionen med Actigraphy. Resultaten jämförs med en 

kontrollgrupp. 

De som deltog i individualiserad dag-

aktivitet var mindre trötta på dagen, 

somnade fortare på natten samt hade 

färre uppvaknande på natten jämfört 

med kontrollgruppen. Kostnaden för 

interventionen per vecka och deltagare 

var 70 dollar. 
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12 Rodriguez-

Mansilla, J., 

Gonzáles-López-

Arza, M.V., Va-

rela-Donoso, E., 

Montanero-

Fernández, J., 

Jiménez-

Palomares, M. & 

Garrideo-Ardila, 

E.M. 

 

Spanien (2013). 

Ear therapy and 

massage therapy in 

the elderly with 

dementia: a pilot 

study. 

Studien syfte var att 

bedöma inverkan av 

massage kontra öron 

akupunktur på de-

menssjuka patienters 

beteende och delta-

gande i terapiaktivi-

tet. 

En kvantitativ studie med randomiserad longitu-

dinell design som sträckte sig över fem månader. 

Tre månader med behandling samt två efterföl-

jande månader utan behandling. 120 deltagare 

med medelåldern 84 år varav 30 % män och 70 % 

kvinnor delades in i tre olika grupper. Den ena 

fick avslappnings massage fem dagar i veckan i 

20 minuter. Den andra gruppen fick öron aku-

punktur med frön fästa med tejp som byttes ut var 

15e dag.  Tredje gruppen var en kontrollgrupp.  

Fyra olika faktorer har undersökts under inter-

ventionen vilka är: beteendeförändringar, sömn-

störning, deltagande i rehabilitering samt ätande. 

Data samlades in med ett frågeformulär med 

slutna frågor där omvårdnadspersonal kunde svara 

ja eller nej. 

Efter tre månaders behandling sågs en 

positiv trend från båda interventions-

grupperna i alla fyra mätta faktorer. 

Ingen signifikant skillnad kunde utlä-

sas mellan massage eller öron aku-

punktur. Efter fem månader sågs ingen 

skillnad på sömnstörning eller beteen-

deförändringar mot kontrollgruppen. 

Däremot sågs en signifikant skillnad 

på terapideltagande och ätande i inter-

ventionsgrupperna efter fem månader. 

Ytterligare en trend som visade sig var 

att gruppen som fick öron akupunktur 

hade en signifikant högre förbättring i 

ätande jämfört med massagegruppen 

vid denna tid.    

13 Sloane, P.D., 

Williams, C.S., 

Mitchell, M. 

Preisser, J.S., 

Wood, W. Bar-

rick, A.L., Hick-

man,S.E., 

Gill,K.S., Conell, 

B.R., Edinger, J. 

& Zimmerman, 

S. 

 

USA (2007). 

High-intensity en-

viromental light in 

dementia: Effect on 

sleep and activity. 

Studiens syfte var att 

undersöka om högin-

tensitets ljus i all-

männa lokaler på 

boende för demens-

sjuka hade någon 

inverkan på sömn-

mönster och dygns-

rytm. 

En kvantitativ experimentell crossover studie med 

66 deltagare med medelålder 79 år där 53 % var 

män och 47 % var kvinnor. Ljuset i matsalen och 

dagrummen där deltagarna vistades under dagtid 

byttes ut var tredje vecka till olika högintensivt 

ljus samt en period med lågintensivt ljus under 

dagen. Nattsömnen mättes med Actigraphy och 

dagaktivitet kartlades med observation efter inter-

ventionen. Studien pågick under 12 veckor. 

Nattsömnen blev mätbart bättre efter 

att deltagare utsatts för starkt morgon-

ljus samt starkt ljus under hela dagen. 

Förbättringar syntes tydligast hos del-

tagare med måttlig till svår demens. 

Däremot sågs ingen skillnad på dygns-

rytmen eller förbättring på dagtrötthet-

en hos deltagarna. 


