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ABSTRAKT 

Bakgrund: Sömnen är ett av våra grundläggande behov och är viktig för vår hälsa 

och välbefinnande. Sömnproblem är vanligt bland äldre personer som bor på särskilt 

boende. Sömnproblemen behandlas ofta med sömntabletter som medför risk för 

exempelvis förvirring och fall. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva effekter av icke 

farmakologiska åtgärder för att minska sömnproblem bland personer som bor och 

vårdas på särskilt boende.  

Metod: Detta är en litteraturstudie där resultatet från åtta kvantitativa artiklar 

granskats och sammanställts. Resultatet av analysen redovisas utifrån följande sex 

kategorier; fysisk aktivitet, social aktivitet, ljusterapi, ändrade vårdrutiner, 

avslappning och kognitiv beteendeterapi.  

Resultat: I litteraturstudien framkom att icke farmakologiska åtgärder kan minska 

sömnproblem hos äldre personer på särskilt boende. Dock redovisas varierande 

resultat av de olika åtgärderna. Bäst resultat sågs när flera åtgärder kombinerades. 

Slutsats: Litteraturstudien visar att icke farmakologiska åtgärder kan minska 

sömnproblem hos äldre personer som bor på särskilt boende.  

Nyckelord: sömnproblem, äldre, särskilt boende, icke farmakologiska åtgärder 

 
  



 
 

 

ABSTRACT 

Background: Sleep is one of our basic needs and is essential for our health and 

wellbeing. Sleeping problems are common among elderly people living in nursing 

homes. Sleeping problems are often treated with sleeping medicine, with risk for side 

effects like confusion and fall. 

Aim:  The purpose of this study was to examine non pharmacological measures to 

treat sleeping problems among elderly people living in nursing home.  

Method: This is a literature study where the result from eight quantitative articles 

was reviewed and complied. The result of the analysis was presented in six categories; 

physical activity, social activity, light therapy, changed care routines, relaxation and 

cognitive behavioral therapy.  

Results: The literature study revealed that non pharmacological measures can 

reduce sleeping problems among elderly people living in nursing homes. But various 

results were showed by several measures. The best results were seen when several 

measures were combined. 

Conclusion: The literature study showed that non-pharmacological measures can 

reduce sleeping problems among elderly people living in nursing homes. 

Keywords: sleep, elderly, nursing home, non pharmacological measures 
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Bakgrund 
Sömn är ett av våra grundläggande behov och är avgörande för människors 

överlevnad (Patel et al., 2008). Sömnen är oerhört viktig för vår hälsa och 

välbefinnande (Tafaro et al., 2007). Redan på 1800-talet betonade Florence 

Nightingale vikten av en god sömn för återhämtning och tillfrisknande (Nightingale, 

1924). 

Människan sover ungefär en tredjedel av livet (Patel et al., 2008). Cirka 27 % av alla 

svenskar har sömnproblem. Besvären ökar med åldern och är vanligare bland 

kvinnor (SCB, 2012). Bland äldre personer som bor på särskilt boende beräknas cirka 

70 % ha sömnproblem (Fetveit och Bjorvatn, 2002). 

Normal sömn kan delas in i fyra faser. Fas ett är lätt sömn. Fas två är djupare mer tät 

sömn. Fas tre är den djupaste sömnen som är avgörande för hjärnans återhämtning. 

Fas fyra är REM-sömn (rapid eye movement sleep) även kallad drömsömn. Under 

denna fas slappnar musklerna av och andningen blir snabbare och ytligare 

(Subramanian och Surani, 2007). 

Sömnmönstren förändras med åldern. Djupsömnen minskar och sömnen blir ytligare 

(Ancoli-Israel och Cooke, 2005). Äldre personer har ofta svårt att somna på kvällen, 

har fler nattliga uppvaknanden och vaknar tidigt på morgonen (Jaussent et al., 2011). 

Hos människor regleras sömn och vakenhet av en inre pacemaker (även kallad 

circadin rytm) och av yttre stimuli som exempelvis ljus. Denna rytm försvagas när 

man åldras, det sker särskilt hos äldre människor som är mycket inomhus och får lite 

solljus. Detta kan orsaka sömnproblem som exempelvis att vakna tidigt på morgonen 

och bli trötta tidigare på kvällen (Neikrug och Ancoli-Israel, 2010). Sömnproblem hos 

äldre anses ofta vara en normal del av åldrandet och är förknippat med försämrad 

livskvalitet och ökat vårdbehov (Ancoli-Israel och Cooke, 2005). 

Det finns många orsaker till sömnproblem hos äldre, exempelvis oro, depression, 

smärta och läkemedelsbiverkningar (Krishnan och Hawranik, 2008). För äldre 

personer som bor på särskilt boende kan även störande ljus och ljud från personal 

eller andra boenden störa sömnen (Cruise et al., 1998). 
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Sömnproblem kan leda till koncentrationssvårigheter, sämre koordination, sämre 

minne, svårt med association och problemlösning (Hidalgo et al., 2007). Dessutom 

ökar risken för depression (Ancoli-Israel, 2004), hjärtinfarkt, insulinresistens och 

försämrat immunförsvar (Akerstedt och Nilsson, 2003).  

Svensk forskning om icke farmakologiska åtgärder mot sömnproblem är begränsad. 

De få studier som är gjorda på äldre personer är inte utförda på äldre som bor på 

särskilt boende.  

Det finns få riktlinjer som gäller icke farmakologiska åtgärder vid sömnproblem. 

SBU:s riktlinjer om behandling av sömnproblem handlar främst om läkemedel. Av de 

alternativa behandlingar som studerats kan inga slutsatser dras på grund av 

bristfälligt underlag (SBU, 2010). I Västerbottens terapirekommendationer står icke 

farmakologisk behandling som första alternativet mot sömnproblem hos äldre 

(Läkemedelscentrum, 2014). 

Båda författarna har erfarenhet av att jobba inom äldreomsorgen och vi har kommit i 

kontakt med sömnproblem hos äldre. Författarnas erfarenhet är att äldres 

sömnproblem ofta behandlas med sömntabletter vilket också rapporteras av 

Holmquist , Svensson och Höglund (2003).  Att behandla äldres sömnproblem med 

läkemedel medför risk för biverkningar som t.ex. fallrisk och förvirring.  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva effekter av icke farmakologiska 

åtgärder för att minska sömnproblem bland personer som bor och vårdas på särskilt 

boende. 

Metod 

Definitioner 
Med äldre avses personer som är 65 år och äldre.  

Sömnproblem kan definieras som insomningsproblem, uppvaknande under natten, 

tidigt uppvaknande och att inte känna sig utvilad (Broman et al., 2008). Författarna 

av litteraturstudien har valt denna definition.  
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Aktigrafi mäter sömnen med hjälp av en accelerationssensor som fästs på handleden, 

som en klocka. Aktigrafen registrerar sömnens längd, insomningstid, vakentid 

(Littner et al., 2003). 

 
Polysomnografi används för att undersöka sömnmönstret.  Elektroder placeras på 

huvud, bröstkorg och vid ögonen för att registrera EEG, EKG, saturation, andning 

och ögonrörelser (VLL, 2013). 

 

Sökmetoder 

För att besvara litteraturstudiens syfte har vetenskapliga artiklar sökts i databaserna 

PubMed, CINAHL och PsycINFO. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2004 

och 2014, vara skrivna på engelska, vara peer reviewed, abstrakt ska finnas och avse 

personer i ålder 65 år och äldre som bor och vårdas på särskilt boende. 

Till sökningen användes sökorden sleep, insomnia, nursing home, nursing och 

therapy.  Sökorden kombinerades med booleska operatoren AND.   

Litteraturstudien omfattar artiklar som beskriver icke farmakologiska åtgärder för att 

minska sömnproblem bland äldre personer som bor och vårdas på särskilt boende. 

 

Urval 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var studier som omfattar personer som är 65 

år och äldre och som bor på särskilt boende. Författarna har valt att endast inkludera 

kvantitativa artiklar. Exklusionskriterier för litteraturstudien var studier som 

undersökt sömnproblem som är relaterat till restless legs och sömnapné.  

Först lästes artiklarnas titlar och relevanta artiklar utifrån vårt syfte valdes ut. 

Artiklarnas abstrakt lästes igenom och ett urval gjordes. Därefter lästes dessa artiklar 

i sin helhet och de artiklar som stämde med litteraturstudiens syfte valdes ut för 

analys. Sökresultat samt urval redovisas i tabell 1 (bilaga 1). Kvalitetsgranskning 

gjordes enligt Willmans, Stolz och Bachtsevanis modell för kvantitativa studier, se 

bilaga 2 (Willman, Stolz och Bachtsevani  2011, 173-174).  
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Analys 

Åtta kvantitativa artiklar ingår i analysen. Författarna har inspirerats av Forsberg och 

Wengström (2013, 53-54). Kvantitativa studier ska vara objektiva och distanserade 

från studieobjektet, för att undvika att förutfattade meningar (bias) påverkar 

resultaten. Målsättningen är att ordna, klassificera, se samband, förutsäga och 

förklara. Syftet med kvantitativ forskning inom omvårdnad kan vara att stärka 

exempelvis vilken rutin, behandlingsmetod eller omvårdnadsåtgärd som kan vara till 

fördel för patienten (Forsberg och Wengström, 2013, 53-54). 

Analys av innehållet inleddes med att författarna läste igenom artiklarna ett flertal 

gånger var för sig. Därefter läste författarna igenom artiklarna tillsammans en gång 

för att få ökad förståelse. Sedan granskades artiklarna. I tabell 2 redovisas en 

sammanställning av de artiklar som granskats och som ingår i analysen (bilaga 3).  

Resultaten som motsvarade syftet markerades och antecknades var för sig. Därefter 

gick författarna gemensamt igenom, jämförde och kom överens om huvudresultaten. 

Sedan lästes artiklarna igenom igen för att säkerställa resultatet. Analysen 

resulterade i att artiklarnas resultat kunde indelas i sex olika kategorier.  

Forskningsetik 
Samtliga artiklar som använts i analysen har genomgått etiskt granskning.  Artiklarna 

skulle följa Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer för medicinsk forskning på 

människor. Principerna innebär att forskarna måste se till deltagarnas bästa, 

samtycke till medverkande inhämtats och deltagarna informerats om att de när som 

helst avbryta sin medverkan (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Resultat 
Litteraturstudien syftar till att beskriva effekter av icke farmakologiska åtgärder för 

att minska sömnproblem bland personer som bor och vårdas på särskilt boende. 

Resultatet presenteras utifrån sex kategorier som framkommit i analysen. 

Kategorierna är fysisk aktivitet, social aktivitet, ljusterapi, ändrade vårdrutiner, 

avslappning och kognitiv beteendeterapi.  
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Fysisk aktivitet 
I en randomiserad kontollerad studie av Richards et al (2011) undersöktes effekten av 

styrketräning och promenader på den totala sömntiden. Deltagarna delades in i fyra 

grupper. En grupp fick styrketräning och promenader, en grupp fick sociala 

aktiviteter, en grupp fick styrketräning, promenader och social aktivitet samt en 

kontrollgrupp. Resultatet visar att endast fysisk aktivitet inte gav någon signifikant 

skillnad på den totala tiden nattsömn jämfört med kontrollgruppen. När fysisk 

aktivitet kombinerades med social aktivitet förbättrades tiden för den totala 

nattsömnen signifikant. I genomsnitt sov personerna i denna grupp 35 minuter 

längre än innan studien.  

I en multidimensionell studie av Alessi et al (2005) var ökad fysisk aktivitet en av 

åtgärderna för att förbättra sömnen. Resultatet visade ingen signifikant förbättring av 

tiden för nattsömnen och antalet uppvaknande under natten. Däremot framkom en 

signifikant minskad sömntid under dagen. Interventionsgruppen minskade sin 

sömntid under dagen med 46 %.  

En liknande studie av Ouslander et al (2006) där fysisk aktivitet var en del av 

interventionen för att förbättra sömnen, rapporteras ingen signifikant skillnad på 

tiden på nattsömnen jämfört med kontrollgruppen.  

 

Social aktivitet 
På ett demensboende undersöktes om individuell social aktivitet kan ge bättre 

nattsömn, minskad sömn dagtid och bättre dygnsrytm (Richards et al., 2005). Olika 

aktiviter fanns att tillgå och de valdes utifrån deltagarnas kognitiva funktion. 

Exempel på sociala aktiviteter var att spela schack, baka eller vika servetter. Effekten 

av aktiviteterna blev signifikant minskad sömn dagtid och förbättrad dygnsrytm. När 

endast deltagare med sömnproblem analyserades hade interventionsgruppen 

signifikant mindre sömn dagtid (p=.005), bättre dygnsrytm (p=.02), kortare 

insomningstid (p=.03) och färre nattliga uppvaknanden (p=.04) än kontrollgruppen.  

Richards et al (2010) studerade också effekten av social aktivitet på sömntiden. Där 

framkommer inte någon signifikant förbättring av sömntiden. Men i kombination 

med styrketräning och promenader visade resultatet på en signifikant längre total 

sömntid under natten. 
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Ljusterapi 
I en norsk studie användes ljusterapi för att förbättra sömnen hos personer med 

sömnproblem som vårdas på demensboende (Fetveit och Bjorvatn, 2004). 

Deltagarna fick två timmar ljusterapi på morgonen från en speciell ljusbox. Sömnen 

registrerades med aktigrafi. Deltagarna fick signifikant förbättrad sömn det vill säga 

kortare insomningstid, färre nattliga uppvaknanden och minskat tidigt uppvaknande 

på morgonen.   

Motstridiga resultat redovisades i en studie av Ouslander et al (2006). Deltagarna i 

studien fick två timmar ljusterapi på kvällen från en ljusbox som en av åtgärderna för 

att förbättra nattsömnen. Denna studie visade ingen signifikant skillnad på 

sömntiden.  

I en studie av Alessi et al (2005) fick deltagarna 30 minuter solljus per dag 

kombinerat med andra åtgärder. Resultatet blev signifikant minskad sömn dagtid. 

Ingen signifikant effekt sågs på sömntiden eller antalet uppvaknanden under natten. 

 

Ändrade vårdrutiner 
Alessi et al (2005) undersöker i en studie effekten av ändrade rutiner för att förbättra 

sömnen. För interventionsgruppen ändrades vårdrutiner för att minska sömntiden 

under dagen, rutiner vid sänggående strukturerades och ljud och ljus nattetid 

minskades. Det redovisar ingen signifikant skillnad på nattsömnen eller antalet 

uppvaknanden. Däremot framkom signifikant minskad sömn på dagen (p=.001).  

I en likartad studie av Ouslander et al (2006) ändrades flera rutiner för att förbättra 

sömnen. Bland annat försökte personal hålla de boende vakna dagtid, fasta rutiner 

vid sänggående infördes, nattetid ändrades vårdarbetet för att inte väcka de äldre i 

onödan och störande ljud och ljus minskades. Inte heller här rapporteras någon 

signifikant förbättring av sömntiden under natten. 
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Avslappning 
I en interventionsstudie av Nelson och Coyle (2010) utvärderas effekten av massage 

med avseende på avslappning och sömn. Interventionsgruppen fick 15 minuter 

massage på huvud, nacke, skuldror och rygg av en massageterapeut. Alla deltagarna 

fick skatta sin oro på en VAS-skala, blodtryck och puls mättes vid sänggående och 15 

minuter senare. Interventionsgruppen fick signifikant lägre blodtryck, puls och oro 

efter massage, jämfört med kontrollgruppen. Några deltagare somnade av 

behandlingen.  

Äldre personer med sömnproblem fick i en studie av Sun et al (2010) akupressur för 

att förbättra sömnen. Interventionsgruppen fick akupressur på HT7-punkten på båda 

handlederna vid sänggående, kontrollgruppen fick lätt beröring på samma område. 

Deltagarna fick själva skatta sin sömn med ett frågeformulär AIS-T (Athens Insomnia 

Scale-Taiwan). Det omfattade följande åtta områden; svårt att somna på kvällen, 

uppvaknande under natten, vakna tidigt på morgonen, total sömntid, sömnkvaliten, 

välbefinnande under dagen, funktionsförmåga under dagen samt trötthet under 

dagen. Interventionsgruppen skattade själva en signifikant bättre sömn jämfört med 

kontrollgruppen (p=<.05). 

 

Kognitiv beteendeterapi 
En kontrollerad studie av El Kady et al (2012) undersökte effekten av kognitiv 

beteendeterapi på sömnproblem. Personer med sömnproblem delades in i grupper på 

sju till tio personer och de fick kognitiv beteendeterapi vid fyra tillfällen. Deltagarna 

fick information om vad som kan främja och upprätthålla en god sömn, till exempel 

regelbunden träning, vara ute i friska luften, undvika stora måltider på kvällen och se 

till att sovrummet är behagligt, mörkt, tyst och svalt. Orsaker och åtgärder till 

sömnproblemen diskuterades i gruppen. Intervjufrågor ställdes utifrån enkäten 

Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) som användes för att utvärdera sömnens 

kvalitet och kvantitet. Frågorna besvarades vid baseline och efter behandlingen med 

kognitiv beteendeterapi. Resultatet visade signifikant ökad sömnkvalitet jämfört med 

baseline. Efter behandlingsperioden hade sömnproblemen minskat från 63% till 

46%. Bäst resultat sågs hos kvinnor och personer med hög utbildning.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva effekten av icke farmakologiska 

åtgärder mot sömnproblem hos äldre som bor på särskilt boende. Studien visar att 

det finns icke farmakologiska åtgärder som har effekt på  sömnproblem hos äldre. 

Resultatet av litteraturstudien delades in i kategorierna fysisk aktivitet, social 

aktivitet, ljusterapi, ändrade vårdrutiner, avslappning och kognitiv beteendeterapi.  

Resultatet från litteraturstudien visar att enbart fysisk aktivitet inte har någon positiv 

effekt på sömnproblem nattetid. Däremot kan fysisk aktivitet leda till ett minskat 

sömnbehov dagtid. För att minska sömnproblem måste fysisk aktivitet kombineras 

med andra åtgärder exempelvis social aktivitet. Detta överensstämmer med resultatet 

i en studie av Yang et al (2012), som visar på att fysisk träning har måttliga positiva 

effekter på sömnproblem hos personer över 40 år, men kan vara ett alternativ eller 

komplement till andra åtgärder för att förbättra sömnen. I en studie av Herrmann 

and Flick (2011) undersöktes äldre personers egna resurser att minska sömnproblem. 

Det framkom att fysisk aktivitet var viktigt för att förbättra sömnen. Det är av yttersta 

vikt att äldre personer som bor på särskilt boende får tillgång till fysisk aktivitet i 

vardagen. Med enkla medel kan åtgärder som ökar fysisk aktivitet hos äldre personer 

införas. Exempelvis genom att få möjlighet till att delta i vardagsaktiviteter eller att 

de äldre får gå kortare promenader (både inomhus och utomhus). Det är viktigt att 

bibehålla individens fysiska förmåga exempelvis genom att de får tid och möjlighet 

att klara så mycket som möjligt själva i vardagen.  

Litteraturstudien visar att individuellt anpassade sociala aktiviteter kan minska 

sömnproblem. Framför allt i kombination med andra åtgärder som exempelvis fysisk 

aktivitet. Liknande resultat rapporteras i en studie av (Ohayon et al., 2001). Där 

framkom att ett aktivt socialt liv leder till bättre livskvalitet och en bättre sömn. För 

en god livskvalitet är det viktigt att äldre får daglig stimulans och en meningsfull 

tillvaro. 

Solljus kan minska sömnen dagtid, men har ingen effekt på nattsömnen. Två av 

artiklarna i litteraturstudien kom fram till olika resultat av ljusterapi. Väldigt god 

effekt på sömnproblem rapporteras i en studie, medan effekten uteblev i den andra. 
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Författarnas reflektioner kring skillnaden i resultatet är att tidpunkten för 

behandlingen kan ha betydelse, om ljusterapin ges på morgonen eller kvällen.   

Ljusstyrkan var olika vilket kan ha påverkat resultatet. Ljusets effekt på sömnen 

studeras i en studie av McCurry et al (2011). Slutsatsen blev att ljusterapi från en 

ljusbox tillsammans med solljus vid utevistelse gav en förbättring av sömnen. 

Ljuset är viktigt ur flera aspekter bland annat för dygnsrytmen. Men författarnas 

erfarenhet är att många personer som bor på särskilt boenden sällan vistas utomhus. 

Det vore av intresse att undersöka hur solljus påverkar äldre personer i Sverige, då 

det är få timmar av solljus under stora delar av året.  

Ändrade vårdrutiner, både för de äldre men även för personalen, visade inte någon 

effekt på nattsömnen, men kan påverka sömnen dagtid. I en doktorsavhandling av 

Hellström (2013) redovisas att det är viktigt att inte störa sömnen mer än 

nödvändigt. Personalen som jobbar nattetid behöver vara medvetna om att ljud och 

ljus kan störa sömnen. De bör tänka på att inte väcka de boende om det inte är 

nödvändigt. Reflektion bör regelbundet göras kring hur ofta exempelvis 

lägesändringar och byte av inkontinensskydd behöver utföras.  

Personers individuella dygnsrytm bör tas i beaktande, exempelvis om personen är 

kvälls- eller morgonpigg. Ändrade rutiner kan ha negativa effekter på hälsan och 

välbefinnandet (Humm, 2009). Därför är det viktigt att exempelvis få fortsätta med 

sina kvällsrutiner efter flytt till särskilt boende.  

Massage på kvällen ger avslappning och bättre sömn. Detta redovisas även i en studie 

av (Harris et al., 2012), där tre minuters lättare ryggmassage på kvällen gav 

förbättrad nattsömn. Lättare massage är enkel och tar inte lång tid att utföra.  

Akupressur leder till avslappning och minskar sömnproblem (Meeks et al., 2007). 

Men denna behandling är svår att genomföra på särskilt boende då den kräver 

speciell kompetens.  

I en av artiklarna framkom att kognitiv beteendeterapi har bra effekt mot 

sömnproblem. Främst bland kvinnor och personer med hög utbildning. Det krävs 

dock att personerna som får behandlingen är klara och rediga, för att de ska kunna ta 

till sig informationen och de råd som ges. Behandlingen kräver speciell kompetens 

och är inte något som sjuksköterskor kan utföra. En del av kognitiv beteendeterapi 
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innebär att deltagarna får information och får reflektera över vad som påverkar 

sömnen. Rekommendationer som exempelvis att hålla sovrummet tyst och svalt, 

stiga upp vid samma tidpunkt och undvika kaffe på kvällen rapporteras av (Holbrook 

et al., 2000). Dessa åtgärder kan sjuksköterskan informera både personal och boende 

om. 

 

Metoddiskussion 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Sökningarna 

gjordes i flera databaser för att få en så bra bredd som möjligt på artiklarna. Flera av 

artiklar återkom vid sökning i mer än en databas och vid olika kombinationer av 

sökord. Först lästes rubrikerna igenom för att hitta artiklar som stämde överens med 

litteraturstudiens syfte, men det är möjligt att vi missat någon artikel.  

Åtta kvantitativa artiklar valdes ut för analys. Artiklarna kom från Egypten, Norge, 

Taiwan och USA. Fem av artiklarna gjordes i USA. Ingen svensk studie om 

sömnproblem bland äldre som bor på särskilt boende framkom vid litteraturstudien.  

Vi har utgått från att resultaten i artiklarna är jämförbara med varandra och även 

överförbara till svenska förhållanden. Men det går inte att utesluta att det finns 

skillnader i hur äldrevården är organiserad i olika länder och kulturer. 

Artiklarna som ingår i analysen är samtliga granskade enligt Willmans, Stolz och 

Bachtsevanis modell för kvantitativa studier.  Kvalitetsgranskningen utfördes med 

vår begränsade erfarenhet, det är därför möjligt att det finns brister i den. 

Trovärdigheten stärks dock av att vi var två som analyserade och översatte artiklarna.     

Fem av artiklarna var av typen RCT (randomiserad kontrollerad studie) som anses 

vara mest tillförlitligt vid kvantitativa studier (Billhult och Gunnarsson, 2013, 121).  

Studierna i två artiklar var gjorda med CCT (kontrollerad klinisk studie) medan 

studien i en artikel var en okontrollerad experimentell studie, där endast en grupp 

undersöktes.  Att flera av artiklarna var av typen RCT är en styrka för 

litteraturstudiens resultat.  
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Längden på studierna av detta fenomen varierar mycket. Den kortaste studien pågick 

endast under fem dygn.  I litteratursökningen framkom inte några artiklar med 

studier som pågått under längre tid. Det är därför inte möjligt att avgöra vilka 

långtideffekterna är av interventionerna.   

I ett flertal av artiklarna användes kombinerade interventionsprogram med flera 

olika icke farmakologiska åtgärder för att minska sömnproblem hos äldre personer. 

Det innebär att det är svårt att bedöma vilken av åtgärderna som haft störst effekt.  

För att registrera sömnen användes flera olika mätinstrument. Actigrafi och 

polysomnografi användes i flera studier, vilket ger en objektiv bedömning. 

Självskattning på VAS-skala och enkäter användes också, dessa kan ge subjektiv 

bedömning då frågor kan tolkas olika. Flera av studierna kombinerade olika sätt att 

registrera sömnen vilket stärker studiernas kvalitet.  

 

Betydelse för omvårdnad 

En viktig del av omvårdnaden av äldre personer på särskilt boende är att försöka 

minska sömnproblem och ge goda förutsättningar för en god sömn.  Redan 1859 

använde Florence Nightingale uttrycket "Never to allow a patient to be waken, 

intentionally or accidently, is a sine qua non [Latin= absolut nödvändigt] of all good 

nursing" (Nightingale, 1924, 44-47).  

För sjuksköterskan är det viktigt att uppmärksamma sömnproblem och undersöka 

vad de kan bero på.  Det kan finnas bakomliggande orsaker som exempelvis smärta 

eller ångest som kan behandlas. 

Det är vanligt att sömnproblem hos äldre personer behandlas med sömntabletter 

trots stor risk för biverkningar som kan få allvarliga konsekvenser (Holmquist et al., 

2003).  Sjuksköterskan behöver vara medveten om detta och i första hand prova icke 

farmakologiska åtgärder för att minska sömnproblem hos äldre personer.  

Det är också viktigt att sjuksköterskan informerar och handleder 

omvårdnadspersonalen om betydelsen av en god sömn och vilka faktorer som kan 

påverka sömnen. En ökad medvetenhet bland vårdpersonal om vad som påverkar 

sömnen, kan ge en bättre sömn och ökad livskvalitet för de äldre.  
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Forskningsetisk diskussion 

Författarna har tagit med samtliga resultat från varje artikel i analysen. Resultatet av 

litteraturstudien framställs så sanningsenligt som möjligt och utan att påverkas av 

vår förförståelse.  Vid översättning av artiklarna från engelska till svenska har 

författarna försökt minimera risken för fel som skulle kunna ha betydelse för 

resultatet.  

Under hela arbetet med litteraturstudien har författarna haft ett nära samarbete. Vi 

har jobbat var för sig och sedan träffats för att sammanställa och diskutera arbetet.  

Båda författarna har gjort sitt bästa för att bidra lika mycket till litteraturstudien. Vi 

har kommit bra överens, inga oenigheter har uppkommit. Författarnas olika 

erfarenheter, tankar och reflektioner har varit en fördel under arbetets gång.  

Slutsats 

Litteraturstudien visar att det går att minska sömnproblem hos äldre personer 

boende på särskilt boende med hjälp av icke farmakologiska åtgärder. Flera av 

åtgärderna kan utföras med ganska enkla medel och kräver ingen speciell kompetens. 

I litteraturstudien framkommer inga kvantitativa studier som följts upp över tid, inte 

heller framkom några svenska studier.  Det vore önskvärt med ytterligare forskning 

om icke farmakologiska åtgärder mot sömnproblem på särskilt boende i Sverige. 

Kvantitativa studier som utförts under längre tid och kvalitativa studier som 

undersöker upplevelsen av sömnproblem ur äldre personers, omvårdnads-

personalens och sjuksköterskans perspektiv.  
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1 * 
 

Urval 

2 ** 

Urval  

3 *** 

140220 CINAHL sleep  

AND  
nursing 

home 

2004-2014 

Engelska  
Peer-reviewed 

Abstract 

167 32 9 3 

140227 PsycINFO insomnia 

AND  

nursing 
home 

2004-2014 

Engelska 

Peer-reviewed 
Ålder: 65+ 

39 9 2 1 

140225 PsycINFO sleep 
AND 

nursing 
home 

2004-2014 
Engelska  

Peer-reviewed 
Ålder: 65+ 

150 18 5 1 

140220 PubMed sleep 

AND 
nursing 

home 

2004-2014 

Engelska 
Abstract 

Ålder: 65+ 

96 23 6 2 

140227 PubMed insomnia 

AND 
therapy 

AND  
nursing 

2004-2014 

Engelska 
Abstract 

Ålder: 65+ 

121 21 4 1 

 

* Antal utvalda titlar 

** Antal valda artiklar efter lästa abstrakt 

***Antal valda artiklar efter genomläsning, granskning och som ingår i 

analysen 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Typ 

Alessi, 

Martin, 
Webber, 

Kim, 
Harker, 

Josephson 
 

2005 
 

USA 

Randomized 

Controlled Trial 
of a 

Nonpharmacolo
gical 

Intervention to 
Improve 

Abnormal 
Sleep/Wake 

Patterns in 
Nursing home 

Resident 

Syftet var att 

undersöka 
effekten av en 

multi-
dimentionell 

icke 
farmakologisk 

intervention för 
att förbättra 

onormal 
dygnsrytm och 

sömn hos 

personer på 
särskilt 

boende. 
 

Åtgärderna för 

interventions-
gruppen var att 

minska sömnen 
dagtid, 30 minuter 

solljus, ökad fysisk 
aktivitet, rutiner vid 

sänggående, 
minska ljud och ljus 

nattetid 
Studien pågick i fem 

dygn. 

Sömnen mättes 
med aktigrafi, 

observations-
formulär användes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totalt deltog 

118 personer. 
Interventions-

grupp: 62 
personer 

Kontrollgrupp: 
56 personer 

Bortfall: 10 
personer 

Interventions-

gruppen hade 
signifikant mindre 

sömn dagtid (46 % 
minskning).  

Ingen signifikant 
skillnad på tiden 

nattsömn eller på 
antalet 

uppvaknande 
nattetid jämfört 

med kontroll-

gruppen.  
 

Hög 

 
RCT 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Typ 

El Kady, 

Ibrahim, 
Mohamed 

 
2011 

 
Egypten  

Cognitive 

behavioral 
therapy for 

institutionalized 
elders 

complaining of 
sleep 

disturbance in 
Alexandria, 

Egypt 

Syftet var att 

undersöka 
förekomsten av 

sömnproblem, 
orsaken till 

dessa och 
vilken effekt 

KBT har på 
personer med 

sömnproblem 
boende på 

särskilt 

boende.    
 

Personer med 

sömnproblem 
delades in grupper 

på 7-10 personer 
och fick KBT vid 

fyra tillfällen. 
Enkäten Pittsburgh 

Sleep Quality Index 
användes före och 

efter KBT. 

Totalt deltog 

210 personer.  
Av dessa fick 

133 personer 
KBT  

Personerna som 

fick KBT fick 
signifikant ökad 

sömnkvalitet 
jämfört med 

baseline, 
sömnproblemen 

minskade från 
63% till 46%. 

Bäst resultat sågs 
hos kvinnor och 

personer med hög 

utbildning.  

Medel 

 
CCT  
 

 

Fetveit & 
Bjornvatn 

 
2004 

 
Norge  

 
 

 

 
 

 

The effect of 
bright-light 

therapy on 
actigraphical 

measured sleep 
last for several 

weeks post-
treatment 

 

Syftet var att 
undersöka om 

ljusterapi kan 
förbättra 

sömnen hos 
personer med 

sömnproblem 
som vårdas på 

demensboende 

Deltagarna fick 
ljusterapi två 

timmar varje 
morgon i 14 dagar.  

Sömnen mättes 
med aktigrafi. 

11 personer 
deltog i 

studien.  
Inget bortfall 

Deltagarna fick 
signifikant kortare 

insomningstid, 
minskad vakenhet 

nattetid och färre 
tidiga 

uppvaknanden på 
morgonen jämfört 

med baseline. 

Medel 
 

En grupp 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Typ 

J-L Sun,  

M-S Sung, 
M-Y Huang, 

G-C Cheng 
C-C Lin 

 
2010 

 
Taiwan  

 
 

Effectiveness of 

acupressure for 
residents of 

long-term care 
facilities with 

insomnia 

Syftet var att 

undersöka 
vilken effekt 

akupressur har 
på sömnen hos 

personer med 
sömnproblem 

på särskilt 
boende. 

Interventions-

gruppen fick 
akupressur på 

handlederna varje 
kväll i fem veckor. 

Kontrollgruppen fick 
lätt beröring istället 

för akupressur. 
Deltagarna fick 

skattas sin sömn 
med frågeformulär 

Athens Insomnia 

Scale-Taiwan  
(AIS-T) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totalt deltog 

50 personer. 
25 personer i 

interventions-
gruppen och 

25 personer i 
kontroll-

gruppen  
Bortfall: sex 

personer 

Interventions-

gruppen skattade 
själva en 

signifikant bättre 
sömn efter 

behandlings-
perioden jämfört 

med 
kontrollgruppen 

(p=.05) 

Hög 

 
RCT 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Typ 

Nelson & 

Coyle 
 

2010 
 

USA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Effects of a 

Bedtime 
Massage on 

Relaxation in 
Nursing Home 

Residents With 
Sleep Disorders 

 
 

 
 

 

 

Syftet var att 

undersöka om 
massage vid 

sänggående 
leder till 

avslappning 
och bättre 

sömn.  

Interventions-

gruppen fick 15 
minuter massage 

vid sänggående 
i sju dagar. 

Blodtryck och puls 
användes för att 

mäta avslappning. 
Deltagarna fick 

även skatta sin oro 
på VAS-skala. 

Mätningar gjordes 

vid sänggående och 
15 minuter senare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totalt deltog 

28 personer 
med sömn-

problem 
15 personer i 

interventionsg
rupp och 13 

personer i 
kontrollgrupp. 

Bortfall: två 
personer 

Interventions-

gruppen fick 
signifikant lägre 

puls, blodtryck och 
oro efter massage, 

jämfört med 
kontrollgruppen. 

Några av 
deltagarna som 

fick massage 
somnade av 

behandlingen.  

Hög 

 
RCT 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Typ 

Ouslander, 

Conelli, 
Bliwie, 

Endeshaw, 
Griffiths & 

Schnelle 
 

2006 
 

USA 
 

 

 

A nonpharma-

cological 
Intervention to 

Improve Sleep 
in Nursing 

Home Patients  

Syftet med 

studien var att 
undersöka 

effekten av 
icke 

farmakologiska 
åtgärder för att  

förbättra 
sömnen hos 

äldre personer 
på särskilt 

boende. 

Interventions-

gruppen fick  
fysisk aktivitet, 

minskad vila dagtid 
och ljusterapi på 

kvällen. Rutiner 
ändrades t.ex. 

infördes fasta 
rutiner vid 

sänggående, 
nattetid ändrades 

vårdarbetet för att 

inte väcka de äldre i 
onödan och minska 

störande ljud. 
Interventionen 

pågick i 17 dygn. 
Sömnen 

registrerades med 
aktigrafi, 45 

personer 
registrerades även 

med 
polysomnografi. 

 
 

Totalt deltog 

230 personer. 
107 personer i 

interventions-
gruppen  

123 personer i 
kontroll- 

gruppen 
Bortfall: 43 

personer 
 

Ingen signifikant 

skillnad i tiden på 
nattsömnen mellan 

interventionsgrupp
en och kontroll-

gruppen.  
 

Medel 

 
CCT 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Typ 

Richards, 
Culpepper,  

Beck, 
O`Sullivan 

& Shue 

 
USA  

 
2005 

Effect of 
Individualized 

Social Activity 
on Sleep in 

Nursing Home 

Residents with 
Dementia. 

Syftet var att 
undersöka om 

individuell 
social aktivitet 

kan minska 

sömnproblem 
hos äldre som 

vårdas på 
demensboende 

Deltagarna i 
interventions-

gruppen fick 1-2 
timmar individuella 

sociala aktiviteter 

t.ex. spela schack, 
vika servetter och 

baka. 
Interventionen 

pågick i 21 dygn. 
Sömnen 

registrerade med 
aktigrafi.  

Totalt deltog 
147 personer. 

Interventions-
grupp: 71 

personer 

varav 20 
personer med 

sömnproblem  
Kontrollgrupp: 

68 personer 
varav 30 

personer med 
sömnproblem. 

Bortfall: åtta 
personer  

 
 

 
 

 

 
 

 

Interventions-
gruppen hade 

signifikant mindre 
sömn dagtid och 

bättre dygnsrytm 

jämfört med 
kontrollgruppen.  

När endast 
personer med 

sömnproblem 
analyserades hade 

interventions-
gruppen signifikant 

mindre sömn 
dagtid (p=.005), 

bättre dygnsrytm 
(p=.02), kortare 

insomningstid 
(p=.03) och färre 

nattliga 

uppvaknanden 
(p=.04) än 

kontrollgruppen. 

Hög 
 

RCT 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Typ 

Richards, 
Lambert, 

Beck, 
Bliwise, 

Evans, 

Kalra, 
Kleban, 

Lorenz, 
Rose, 

Gooneratne 
& Sullivan 

 
2011 

 
USA 

Strength 
Training, 

Walking, and 
Social Activity 

Improve Sleep 

in Nursing 
Home and 

Assisted Living 
Residents: 

Randomized 
Controlled Trial 

Syftet var att 
undersöka 

vilken effekt 
styrketräning, 

promenader 

och social 
aktivitet har på 

den totala 
sömntiden.  

Deltagarna delades 
in i tre 

interventions-
grupper och en 

kontrollgrupp. 

E-gruppen fick 
styrketräning och 

promenader. 
SA-gruppen fick  

social aktivitet  
ESA-gruppen fick 

styrketräning, 
promenader och 

social aktivitet. 
Interventionen 

pågick i sju veckor. 
Polysomnografi 

användes för att 
registrera sömnen. 

 

Totalt deltog 
193 personer.  

E-grupp: 55 
personer 

SA-grupp: 50 

personer 
ESA-grupp: 

41 personer 
Kontrollgrupp: 

47 personer 
Bortfall: 28 

personer. 

ESA-gruppen fick 
signifikant ökad 

sömntid jämfört 
med kontroll-

gruppen (35 min 

längre nattsömn) 
Varken E-gruppen 

eller SA-gruppen 
fick någon 

signifikant 
förbättring av 

sömntiden jämfört 
med kontroll-

gruppen.  

Hög 
 

RCT 

 


