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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demenssjukdom är en av Sveriges största folksjukdomar med 20 000-25 000 
insjuknande varje år. Ett vanligt symtom för patienter med demenssjukdom är sömnproblem 
och det kan bero på läkemedel, miljön och åldrandet. Sömnproblem kan leda till försämrad 
livskvalité samt ohälsa och det är en ohållbar livsstil. Sömn har grundläggande betydelse för 
människans välbefinnande. Människor som inte får sin tillräckliga sömn visar en förhöjd 
sjuklighet såsom psykisk och fysisk. Syfte: Syftet var att kartlägga vad som främjar sömnen 
hos patienter med demenssjukdom ur ett patientperspektiv. Metod: Det är en allmän 
litteraturöversikt med beskrivande design. Metoden innebär att granska och analysera 
artiklar för att få en större överblick av tidigare forskning. Det användes tio kvantitativa 
artiklar. Resultat: I resultatet framkom tre interventioner som främjar sömnen för patienter 
med demenssjukdom: kombinationer av ljusexponering och aktivitet, ljusexponering och till 
sist alternativ behandling. Slutsats: Sömnen hos patienter med demenssjukdom kan 
främjas av de interventionerna som presenterades i resultatet. Interventionerna var 
okomplicerade samt enkla att utföra av vårdpersonalen utan att det ledde till biverkningar 
eller stora kostnader för verksamheten. För att främja sömnen hos patienterna är det viktigt 
att ta reda på tidigare sömnproblem, sömnvanor, mediciner som kan påverka sömnen. 
Farmakologiska åtgärder bör inte vara förstahandsalternativ vid behandling av 
sömnproblem.  

Nyckelord: Demens, främja, litteraturöversikt, patienter, sömnproblem. 

 

  



ABSTRACT 

Background: Dementia is a common disease that is one of Sweden’s largest public diseases 
with 20,000-25,000 people falling ill yearly. A common symptom that can be found among 
dementia patients is trouble with sleeping which could be due to various factors. Sleeping 
problems can lead to an impaired quality of life and illnesses which could lead to an 
unsustainable lifestyle. Sleep has a fundamental importance for the human well- being. 
People who don’t get enough sleep show an increased morbidity in terms of physical and 
mental illnesses. Aim: The purpose was to explore what promotes sleep for patients with 
dementia from a patient perspective. Method: The method that has been applied is a 
general literature review with descriptive design. It was 10 articles with a quantitative 
approach to get a larger overview of research. Results: The result revealed three different 
interventions that promote sleep for dementia patients: combinations of light exposure and 
activity, light exposure and lastly other factors. Conclusion: Sleep among patients with 
dementia can be promoted by various interventions which are presented in the results 
section. The interventions were uncomplicated and easy to carry out by medical staff without 
causing side effects or major costs for the organisation. It’s important to know about previous 
sleep problems, sleep habits, medication and other factors that may affect sleep in order to 
promote sleep amongst dementia patients. Pharmacological measures shouldn’t be the main 
choice for treating sleeping problems. 

Keywords: Dementia, literature review, patient, promoting, sleeping problems.  
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1 INLEDNING  

Under våra år som undersköterskor inom äldreboende har vi mött patienter med 
demenssjukdom som har sömnproblem. Egna erfarenheter av otillräcklig sömn skapade 
intresse för ämnet. Samt att det är ett aktuellt omvårdnadsområde. Ämnet identifierades 
utifrån en intresseområdeslista på HVV. Kunskapsbehovet som råder kring detta ämne ledde 
till ett ökat intresse för oss att beskriva vad som främjar sömnen hos patienter med 
demenssjukdom. Patienter med demenssjukdom som har sömnproblem om nätterna kan få 
konsekvenser såsom förvirring, orolighet, trötthet samt att minnet försämras. Detta kan i sin 
tur leda till ohälsa. Alla människor behöver få tillräckligt med sömn för att återhämta sig. 

Demenssjukdom är en vanlig sjukdom som förekommer allt mer nu för tiden. 
Demenssjukdom leder till att patienterna får minnessvårigheter och det kan vara svårt att 
tolka omgivningen. Ålder är en orsak till att människan kan få minnesstörningar, ibland kan 
minnesproblemen vara tillfälliga men det kan också vara ett tecken på demenssjukdom. Det 
finns olika typer av demenssjukdomar som har olika symtom. Dessa kan till exempel vara 
aggressivitet som kan vara både fysisk och verbal, depression, hallucinationer, orolighet, 
rastlöshet, rädsla, ångest och ändrad dygnsrytm. Det krävs professionellt bemötande och 
förhållningssätt som ska anpassas till varje enskild patient. Patienterna behöver extra tillsyn 
av vårdpersonalen och omvårdnad i en verksamhet vars miljö är anpassad efter deras behov. 
Förbättring av sömn innebär att vara ett stöd och att personalen få en uppfattning om 
patienterna och deras sömnproblem samt vad som kan gynna patienternas nattsömn.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs demenssjukdom, vila, sömn, sömnens försändningar vid åldrandet, 
konsekvenser av sömnbrist, läkemedelsanvändning för äldre patienter och miljöns inverkan. 

2.1 Demenssjukdom  

I Sverige finns det ungefär 14 0000-15 0000 människor med demenssjukdom. Cirka 50-60 
procent har Alzheimers sjukdom, resten vaskulär demens, frontallobsdemens och 
Lewykroppsdemens. Gränserna mellan de olika former av demenssjukdomen är otydliga 
samt att de kan förekomma samtidigt (Edberg, 2014). Demenssjukdom är ett samlingsnamn 
för flera sjukdomar som påverkar människans hjärna. Symtomen vid sjukdomen skiljer sig åt 
beroende var skadan sitter i hjärnan. De vanliga symptomen är kognitiv svikt, till exempel att 
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minnet påverkas negativt, planeringsförmåga, inlärningsförmåga och bedömningsförmåga 
blir sämre. Sämre kontroll av emotionell och försämrad funktionsförmåga i det vardagliga 
livet kan även förekomma samt att patienter med demenssjukdom kan ha svårt att förstå 
vilka konsekvenser som uppstår vid beslut. Därmed kan en hög grad av självbestämmande 
betyda risker för patienter samt för andra människor i omgivningen (Helgesen et al., 2o14). 
Andra symtom som förekommer är depressiva symtom men även aggressivitet, irritabilitet, 
oro, vanföreställningar, ångest. Ungefär 60 procent av fallen som orsakar demens beror på en 
degeneration av nervceller som finns i hjärnan. Enligt World Health Organization [WHO], 
(2017) är sjukdomsutvecklingen vid demenssjukdom gradvis, först börjar försämring av 
minnet, tidsuppfattning och förvirring. Andra vanliga symtom längre fram i 
sjukdomsförloppet är glömska när det gäller namn och nyligen inträffande händelser, 
upprepande frågande, ökande kommunikationssvårigheter, beteendeförändringar och behov 
av personlig vård. I senare fas av sjukdomsförloppet är patienten beroende av vårdpersonal 
och av andra för att klara av vardagliga sysslor. Symtomen i denna fas är omedvetenhet om 
rum och tid, svårigheter att gå, svårigheter att känna igen bekanta medlemmar, 
beteendeförändringar som kan vara aggression. 

Enligt Spigset (2014) finns det läkemedel som verkar genom att öka nivån av acetylkolin som 
förbättrar minnesfunktion i hjärtan hos patienter med demenssjukdom. Läkemedel ger 
endast effekt på de kognitiva funktionerna och inte på andra symtom som depression, ångest 
och psykotiska symtom utan dessa ska behandlas med antidepressiva, antipsykotiska och 
anxiolytika läkemedel. En studie från Storbritannien av Lim & Sharmeen (2018) beskriver att 
läkemedel för depressiva symtom ger en effekt på människor med demenssjukdom, främst 
för att lindra de depressiva symtomen vid demenssjukdom. 

2.2 Vila  

Att ha kunskaper om vila är nödvändigt inom omvårdnaden, eftersom sömnbrist kan leda till 
en ogynnsam effekt på människans förmåga att återvinna hälsa samt bevara sin hälsa 
(Ancoli-Israel, 2009). Vila är ett viktigt grundläggande behov hos människan vilket är en 
förutsättning för återhämtning. Tecken på trötthet kan visa att människan är i behov av att 
vila därför är det viktigt att ge människan förutsättningar för att återhämta sig. Vila kan 
betyda lugn, stillhet, ro, avslappning, avkoppling, avspänning och rekreation. Det 
kännetecknas av att människan upplever harmoni i vilja, känsla och handling, att människan 
har förmågan att utföra en viss aktivitet och känna att det är lustfylld aktivitet (Asp & 
Ekstedt, 2014). 

Det är viktigt att tillåta människan att utföra aktiviteter tillsammans med andra människor 
som har samma intresse. Det gör att människan blir mer avslappnade och kan koppla av 
vilket leder till att människan upplever vila. På det sättet kan det finnas harmoni i vilja, 
känsla och handling eftersom det finns gemensamma betydelsefulla målsättningar för 
människan. För att känna sig bekväm i den formen av vila är det viktigt att ha viljan och 
lusten i den särskilda aktiviteten för att utföra den. Det finns flera former av vila beroende på 
omständigheterna. En av formerna är vilorytm, det handlar om att bevara eller skapa 
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skillnaden mellan vila samt icke- vila. Genom att vara medveten om sina egna behov av 
vilorytm samt att lyssna på sin kroppsignal när det uppkommer symtom som tyder på 
trötthet. Vilorytm ska anpassas efter sättet att leva i överensstämmelse med kroppens 
biologiska klocka. Människan behöver uppleva vilorytmen på ett naturligt sätt (Asp & 
Ekstedt, 2014). 

2.3 Sömn 

Enligt Gulia och Kumar (2018) är det viktigt att människan får sin tillräckliga sömn per dygn 
det vill säga sex till sju timmar sömn. Sömnens betydelse för människans hälsa och 
välbefinnande har blivit mer erkänt. Sömnen delas in i flera stadier, REM och NREM (icke- 
REM) som delas in i fyra stadier. Det första stadiet kännetecknas av lättväckt sömn, stängda 
ögon och att människan är avslappnad med normal andning, blodtryck och puls. Människan 
som har en normal sömn är denna fas en kort övergångszon mellan sömn och vakenhet. 
Under andra stadiet är människan inte lättväckt jämfört med första stadiet. I denna fas är 
sömnen stabil den gör ungefär hälften av den totalasömntid. I denna fas sänks blodtrycket, 
hjärtfrekvensen samt andningsfrekvensen. Ögonrörelser upphör samt 
kroppenstemperatursänks och här sker immunförsvarets återuppbyggnad. Det tredje stadiet 
uppträder ungefär tjugo minuter efter det första stadiet. Här fördjupas sömnen ännu mer och 
kroppens funktioner avtar nästan helt och musklerna slappnar av ännu mer. Det är vanligt 
att drömmarna förekommer i det tredje stadiet. Under fjärde stadiet avtar 
kroppsfunktionerna helt och musklerna är helt avslappnade, ungefär var 20:e minut rör 
människan sig i sängen. Andning, puls och blodtryck ökar i frekvens (Gulia & Kumar, 2018). 

Enligt Asp och Ekstedt (2014) är sömn en viktig del av människans liv då människan sover en 
tredjedel av sitt liv. Människan kan inte kontrollera sömnen med viljan och sömnen är en 
viktig källa för återhämtning. Sömn är något som inte kan kontrolleras, däremot kan 
människan skapa förutsättningar för att sova. Att sova innebär att återhämta sig, vila 
kroppen, hjärnan samt att bearbeta intryck. Sömn är en hälsofrämjande som förebygger 
ohälsa och återställer hälsan. Sömn är ett temporärt tillstånd av medvetandet. När en 
människa inte får tillräckligt med sömn sjunker mottagandet av omgivningen som till 
exempel ljud, ljus och kärlekssignaler och människans koncentrationsförmåga minskar.  

En studie från Storbritannien beskriver att människor kan ha svårt med sömnen om 
nätterna. Det är ett vanligt kliniskt problem hos människor (Mc Cleery, Cohen & Sharpley, 
2016). En studie från China beskriver att sömnproblem är ett av de vanligaste problem som 
människor har. De flesta människor upplever otillräcklig sömn och dålig sömnkvalitet vilket 
kan vara en viktig betydande vid successivt åldrande (Liu et al., 2016). En turkisk studie 
beskriver att sömnens längd minskas samt att vakenheten ökar med åldrandet. Dygnsrytmen 
försämras också ju äldre människorna blir. Försämrad nattsömn kan leda till att människan 
känner sig extra trötta under dagen. Sömnkvalitén kan försämras vilket kan kopplat till 
åldern och livskvalitén. Ju äldre människan är desto mer minskar sömnkvalitén på grund av 
sjukdomar och behandlingar (Hatice, 2013). En norsk studie beskriver vid obehandlad 
smärta kan det uppstå sömnproblem och humörsvängningar. Smärtan påverkar människans 
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sömnkvalitet samt välbefinnande, då ett samband kan ses mellan sömn och smärta (Flo, 
Gulla & Husebos, 2014). När människan får sömnbrist påverkas deras hälsotillstånd och 
vilket kan förvärra sjukdomen och leda till minskad livskvalité och ökad risk för olyckor och 
skador. I två amerikanska studier (Gulia & Kumar, 2018; Simpson & Cartet, 2013) beskriver 
att sömnbrist försämrar människans välbefinnande och förhindrar hälsans återhämtning. 
När människan blir äldre ändras sömnkvaliteten och de sover inte lika djupt samt är 
lättväckta. Sömnmönstret ändras och det blir svårare att stanna kvar i sömnen vilket betyder 
att de vaknar upp fler gånger under natten. 

I en amerikansk studie visar det att sömn är ett grundläggande behov och en del av 
människans vardag. Sjuksköterskors yrke syftar till att tillgodose människans grundläggande 
behov, inklusive behovet av sömn. Därför ska sjuksköterskor ha en grundläggande förståelse 
för sömnproblem och bedöma människans sömnmönster. Sjuksköterskan är en av de första 
som upptäcker sömnproblemen inom vården. Det finns flera sätt en sjuksköterska kan hjälpa 
människor för att uppnå en god nattsömn (Pellatt, 2007).  

En italiensk studie visar att dålig sömn påverkar hälsotillståndet och det leder till 
hälsoproblem för människan. Det är viktigt att hjälpa vårdgivaren med att omhänderta 
människor med sömnproblem (Ciprini, Lucetti, Danti & Nuti, 2015).  

2.4 Sömnens förändringar vid åldrandet  

När människan blir äldre sker fysiologiska förändringar i hjärnan, det är en reducering av 
vita substansen och ungefär tio procent av nervcellerna dör. Vita substansen innehåller 
nervcellernas utskott som kallas för (axon). Utskottetens uppgift är att skicka impulser 
mellan nervcellerna. En annan fysiologisk förändring som sker vid åldrandet är att 
talgkörtlarnas melatonin tillverkning minskas (Delin & Rundgren, 2014), vilket genererar 
minskning av sömnbehovet samt förändring av sömnmönstret. Det innebär att i stadium tre 
och fyra den djupa sömnens reduceras, medan i stadium två den lätta sömnen ökar för äldre 
människor (Delin & Rundgren, 2014). När det sker förändringar i sömnens struktur 
försämras sömn kvalité. Det kan även ske förändring i sömmens karaktär att det blir mer 
uppstigningar under natten och lättväckhet. På grund av att kroppen inte får sin tillräckliga 
sömn och inte når djupt sömnen kan det leda att det blir svårare för kroppen att återhämtar 
sig (Grafström & Nilsson, 2010). Enligt Bergqvist och Månsson (2002) sömncyklerna kan 
minskas i antal och att äldre har en tendens att vakna ganska tidigt på morgonen. Melatonin 
(sömnhormonet) produktion minskas och det leder till obalans i sömnen (Bergqvist-
Månsson, 2002). Sömnsvårigheter hos äldre människor blir lätt kronisk samt att det orsakar 
kroppsliga symtom, psykiska besvär som oroar och ångest. Men även miljön kan ha inverkan 
på sömn (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010). 
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2.5 Konsekvenser av sömnbrist 

Ökade ångestnivåer är en av de vanligaste konsekvenserna av sömnbrist. Trötthet, nedsatt 
koncentrationsförmåga, huvudvärk, obehag från mag-tarmkanalen och allmän 
sjukdomskänsla kan också uppkomma vid sömnbrist. Människan kan få vissa symtom vid 
sömnbrist som till exempel oro under dagen och depression som kan leda till minskad 
livskvalitet (Asp & Ekstedt, 2014). I en svensk studie visar det att sömnbrist kan orsaka 
försvagad kognitiv funktion, dålig orientering som kan orsaka en ökning av fallolyckor. De 
flesta fallolyckor inträffar när patienter går eller förflyttar sig och detta tyder på att de inte 
har fått sin tillräckliga sömn (Fonad et al., 2008). Det finns sjukdomar som kan leda till 
sömnproblem till exempel dyspné, hjärtsvikt och astma. Det finns även förändringar som 
uppkommer med åldern, bland annat kronisk smärta och ångest. Detta kan försämra 
sömnkvaliteten hos människan. Konsekvenserna kan leda till sjukdomslidande när 
människan känner sig missnöjd med livet som till slut försämrar livskvaliteten (Asp & 
Ekstedt, 2014). I en brasiliansk studie av Guariniello, Vicari, Lee, Oliveira och Tufik (2012) 
beskriver att sömnbrist leder till försämrat immunförsvar som leder till att människan blir 
infektionskänslig. Boye (2016) skriver att kroppens återhämtning sker vid tillräcklig sömn, 
det vill säga sex till sju timmars nattsömn, detta kan ske under djupsömnen. Vid sömnen 
bygger cellerna upp sig, energinivåerna som finns i hjärnans celler återställs, blodtrycket och 
pulsen sjunker samt utsöndring av sköldkörtelhormon och kortisol minskas. Vid sömnbrist 
händer det motsatta, kroppen återhämtar sig inte längre vilket kan leda till sjukdomar samt 
att olycksrisken ökar. Sömnbrist kan leda till att immunsystemet försämras och det blir 
svårare för kroppen att försvara sig mot influensavirus. Dålig sömn kan leda till besvär om 
dagarna, de vanligaste besvären kan vara till exempel irritation, oro, trötthet, 
koncentrationssvårigheter, dåsighet, glömska, nedstämdhet, mindre socialisering och värk i 
kroppen. I en amerikansk studie av Balkin, Rupp, Picchioni och Wesensten (2008) skriver att 
hjärnan även blir påverkad av sömnbrist. Det leder till nedsättning av prestationsförmåga, 
signalerna till hjärnan blir långsammare och det blir även svårare att fatta beslut samt lösa 
problem. 

2.6 Läkemedelsanvändning för äldre patienter 

Läkemedelsanvändning har ökat kontinuerligt de senaste 25 åren hos äldre på grund av olika 
behandlingsprinciper. På äldreboende finns en klar ökning där äldre har ordinerats i 
genomsnitt 7-12 olika läkemedel per patient. Vid stor användning av läkemedel kan det 
betyda en ökad risk för läkemedelsinteraktioner och biverkningar. Läkemedel är en av de 
vanligaste behandlingarna inom den svenska sjukvården, de hjälper till att lindra, bota samt 
förebygga symtom och sjukdom. Idag är det är mellan 10-30 procent äldre patienter som är 
inlagda på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar (Ulfvarson & Bergqvist, 2014). En 
amerikansk studie beskriver att äldre patienter med sömnproblem kan uppleva ångest, oro 
och aggression vilket leder till generell försämring av hälsotillståndet. Icke farmakologiska 
åtgärder har en effektiv effekt för patienter som lider av sömnproblem. Läkemedel kan ge 
biverkningar som till exempel fysisk inaktivitet samt psykosociala problem. Därför bör 
användningen av farmakologiska ingrepp minskas eller vara en kompletterande åtgärd för 
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sömnproblem (Fritz, Mantovan, Gasser & Them, 2008). Läkemedel kan orsaka sömnproblem 
för äldre patienter vilket kan leda till fallrisk. Bensodiazepiner är ett exempel på 
sömnmediciner som orsakar fallolyckor för äldre patienter. Risken för fall ökar upp till 2,9 
gånger mer vid användning av bensodiazepiner. Därför bör bensodiazepiner användas endast 
under korta perioder eftersom långvarig användning av bensodiazepiner kan öka risken för 
fall och andra skador, i synnerhet under natten. Däremot är det 1,9 gånger mer fallrisk vid 
användning av neuroleptika. De flesta olyckor sker när äldre går eller flyttar sig (Fonad et al., 
2008). När patienter bli äldre minskas vattenmängden i kroppen vilket leder till att 
mediciner som är fettlösliga som till exempel psykofarmaka sprider sig i stora delar av 
kroppen. Detta leder till att medicinen ligger kvar i kroppen och kan verka under längre tid. 
Några exempel på mediciner är lugnande preparat samt sömnmedel som kan fortsätta verka i 
kroppen och kan leda till trötthet under dagen samt fallrisk. Det sker förändringar i kroppen 
när patienter blir äldre och de blir känsligare för läkemedel på grund av sviktande funktioner 
och sjukdomar. Njurarna försämras och nedbrytningsförmågan i levern försämras ju äldre 
patienterna blir. Nedbrytningen av läkemedel blir långsammare och detta ökar risken för 
biverkningar för patienterna. Förändringarna har stor påverkan gällande 
läkemedelsomsättning som till exempel hur den fördelas, tas upp, bryts ned, utsöndras och 
effekten på kroppen (Spigset, 2014). 

2.7 Miljöns inverkan 

Enligt Nightingale (1859) är det viktigt med vårdmiljön på grund av att miljön runt 
patienterna har en stor påverkan på hälsan. I synnerhet den fysiska, psykiska och den sociala 
miljön. Därför är det viktigt med ett rent och varmt hus och att maten serveras på ett fint 
sätt. Det är viktigt att anpassa miljön runt patienterna då det kan leda till återhämtning av 
patienternas hälsa. Enligt Ylikangas (2012) så kan miljön vara den fysiska omgivningen och 
den psykosociala som är den goda relationen mellan patienterna och vårdgivaren. Miljön är 
en viktig del av patienternas hälsa och välbefinnande och kan leda till en känsla av trygghet 
samt otrygghet. Patienterna kan uppleva otrygghet och ensamhet när de behöver vårdas på 
ett äldreboende. Då är det viktigt att skapa en miljö som är hälsofrämjande för den enskilda 
patienten för att den ska känna sig hemma. 

Wijk (2014) beskriver hur den fysiska vårdmiljön kan vara vart patienterna befinner sig men 
även kan innebära hur lokalerna är designade och färgerna på möblerna. Vidare beskrivs 
vikten av utforma miljön och göra miljöförändring så att miljön på särskilt boende kan passa 
de patienterna och inte vårdpersonalen. Enligt Marcusson (2011) är vårdpersonalen en del av 
den fysiska och sociala miljön. Det är därför viktigt med ett gott samspel mellan vårdpersonal 
och anhöriga eftersom de är en stor del av den sociala och fysiska miljön. Vårdpersonalen ska 
vara närvarande för patienterna med demenssjukdom och inte för sin egen skull. Den yttre 
miljön har en påverkan på den inre miljön hos patienterna då den yttre miljön sätter igång 
känslor hos patienterna. I en tysk studie av Fietze et al. (2016) är det viktigt med ett rum utan 
buller, ljud och ljus. Buller kan orsaka upprördhet för patienterna, det kan ge långvariga och 
kortvariga konsekvenser med tiden. 
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Åkerstedt (2006) skriver att det är ungefär 45 decibel som kan leda till att patienterna vaknar 
ur sin sömn. Oroliga patienter kan vara störande för andra patienter som befinner sig i 
samma rum då genom skrik efter hjälp eller smärta eller på grund av andra störningar. Detta 
kan leda till en störande miljö som kan påverka andra patienter. Vidare beskriver Åkerstedt 
(2006) att vid ljusare miljöer kan det ske förändringar då kroppen blir aktiverad, 
hjärtfrekvensen samt blodtrycket ökar vilket kan leda till att stresshormoner utsöndras. I 
tidigare forskning beskrivs i två australiska studier av (Delaney, Currie, Huang, Lopez & 
Haren, 2018; Bihari et. al, 2012) om människan är trygga och trivs i miljön de befinner sig i 
kan det ge en positiv effekt genom att oron för patienten minskar.  

 

2.8 Lagar och riktlinjer 

Syftet med hälso- och sjukvården är enligt Socialstyrelsen (2017) att göra vardagen lättare 
samt att anpassa den efter individen med demenssjukdom och även bidra till en bättre 
livskvalité. Vård och omsorgen till patienter med demenssjukdom ska ges utifrån de 
viktigaste riktlinjerna. Den första är personcentrerad vård vilket syftar till ge patienterna med 
demenssjukdom personlig och individanpassad omvårdnad där individen bakom sjukdomen 
ses. Det är viktigt att följa upp patienterna med demenssjukdom för att bedöma behovet av 
psykosocialt och medicinskt stöd. Andra förutsättningen är att erbjuda vård patienterna 
behöver utifrån grupper och yrkesroller. Patienter med demenssjukdom är ofta beroende av 
andras hjälp. Den tredje förutsättningen är att vårdpersonalen behöver pågående 
utbildningar, råd och återkoppling. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2017) är omvårdnad sjuksköterskans 
specifika kompetens. Omvårdnad består av patientnära arbete och vetenskapliga 
kunskapsområden. Sjuksköterskorna har ansvar att erbjuda möjligheter till patienterna att 
bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, funktionsnedsättningar eller 
sjukdomar och även erbjuda livskvalité och välbefinnande fram till döden. Sjuksköterskan 
ska ha kunskap om beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap vilket har betydelse för 
patienternas omvårdnad och ha förståelse för den hållbara utvecklingen inom hälso- och 
sjukvården. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om kön, ålder, miljö, 
socioekonomi och kulturtillhörighet för patienternas möjlighet och förutsättningar att få en 
jämlik hälsa och vård. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017) har sjuksköterskor fyra områden för vägledning av etiska 
handlingar som utgår ifrån behov och samhällets värdegrund. Dessa fyra områden är 
sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 
medarbetare, samt sjuksköterskan och professionen. Sjuksköterskan har som grundläggande 
ansvarsområde att förebygga sjukdom, främja hälsan, lindra lidande samt återställa hälsa. 

Patientlagen (2014:821) syftar till att tydliggöra och stärka patienternas ställning, främja 
patienternas delaktighet, självbestämmande samt integritet. Patientlagen ska stärka 
möjligheterna för patienterna att medverka och aktivt delta i sin egen vård. Det är viktigt att 
se hela patienten och inte bara sjukdomen. Vidare beskrivs bestämmelser om vårdens 



8 

tillgänglighet och patienternas rätt till samtycke, information, fast vårdkontakt, individuell 
planering och delaktighet. Ny medicinsk bedömning, val av behandlingsalternativ och 
hjälpmedel och val av utförare är ytterligare några bestämmelser som framkommer i 
patientlagen. Lagen beskriver även vilka skyldigheter hälso- och sjukvårdspersonal och 
vårdgivare har mot patienterna (patientlagen, 2014:821). Hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) innehåller både mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården samt hur 
sjukvårdsverksamheten ska bedrivas och organiseras. Målet med lagen är att ge en bra vård 
samt en god hälsa för den enskilda individen. Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde.  

2.9 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Virginia Hendersons teori valdes på grund av att hon upplyser vikten av 14 
omvårdnadshandlingar, en av omvårdnadshandlingarna är sömn och vila. Henderson (1987) 
har utvecklat en omvårdnadsteori som bygger på att god hälsa är beroende av gemensamma 
behov hos människan. Henderson var en sjuksköterska som såg omvårdnad som ett eget 
område. Hendersons omvårdnadsteori uppkom första gången år 1955 och beskriver den vård 
alla patienter är i behov av oavsett behandling eller medicinsk diagnos. Det viktiga är att 
skapa en god relation mellan vårdpersonalen och patienterna eftersom det blir lättare att 
sätta sig i patientens situation och förstå vad patienten behöver (Henderson, 1987). 

Omvårdnadsteorin förklarar att patienterna är i behov av hjälp med de grundläggande 
aktiviteterna i det vardagliga livet som psykosociala, fysiska och andliga aktiviteter. 
Hendersons teori utgår ifrån grundläggande behov och består av 14 omvårdnadshandlingar. 
En av omvårdnadshandlingarna berör vila och sömn. Vid otillräcklig vila eller sömn klarar 
inte patienterna sin vardag vilket kan leda till fysisk samt psykisk ohälsa. Sömn är ett 
grundläggande behov hos patienter med demenssjukdom (Henderson, 1987). 

Henderson har ingen tydlig definition av vad hälsa är men för att uppnå hälsa så ska 
patienterna vara oberoende och klara sig själva med sin egen vilja, kraft och kunskap. 
Patienterna ska tillfredsställa sina vardagliga behov för att därefter finna balans och uppnå 
ett normalt liv. Henderson menar att patienterna kan ha olika grader av hälsa och att detta 
speglas på patienternas förmåga att självständigt klara grundläggande behov. Det är viktigt 
att inse att alla patienter har gemensamma behov men det tillfredsställdes på olika sätt och 
ingen av dem är lika. Hälsan påverkas av emotionell balans, fysisk, intellektuell förmåga, 
kultur och ålder. Målet är att främja hälsan så fort som möjligt och återvinna sitt oberoende 
för att uppnå hälsa. Henderson skriver vidare att miljön är den yttre förhållande som 
påverkar livet och livets utveckling. Miljön är summan av alla relationer som påverkar 
utvecklingen samt livet av en organism. Alla djur och mikroorganismer ingår i människans 
miljö. Enligt Henderson består yttre miljön av koldioxid, luft, solljus, syre, vatten och 
näringsämne som växterna använder för att mogna. Dessa delar bildar då förutsättningar för 
liv och ett ekosystem med en känslig och finstämd balans bildas. Därför finns ett starkt 
samband mellan levande organismer och omgivningen. Om det sker förändringar i någon av 
dessa kan hela systemet påverkas. Det finns en annan del som har betydelse för beteende och 



9 

miljön och det rör sig om sedvänjor, ekonomiska och sociala interaktioner, politiska, 
juridiska och religiösa (Henderson, 1987). 

2.10 Problemformulering  

Demenssjukdom är en folksjukdom som är en av de största i Sverige med ungefär 160 000 
människor. Sömnen är en viktig aspekt inom omvårdnad för patienter. Patienterna med 
demenssjukdom kan ha sömnproblem vilket kan påverka patienternas välbefinnande och 
leda till ohälsa, för att patienterna inte kan återhämta sig. Brist på sömn kan leda till flera 
problem i det vardagliga livet såsom trötthet, försämrad livskvalité, försämrat korttidsminne, 
försämrad koncentrationsförmåga, svårigheter med kommunikation, humörsvängningar 
depression och oro under dagen som alla kan leda till ohälsa. När patienterna får allt svårare 
att återhämta sig kan det leda till allvarliga och långsiktiga konsekvenser för hälsan. Sömnen 
är ett grundläggande behov för människor, därför valdes Hendersons teori. 

Henderson beskriver om en patient inte kan kontrollera sin nervspänning eller stress utan 
perioder av sömn och vila då ökar risk för ohälsa och överkonsumtion av narkotika preparat 
samt lugnande medel. Under natten har patienterna svårt att sova och detta leder till att 
patienterna är dåsiga som i sin tur leder till att patienterna fungerar sämre på dagen vilket 
ökar fallrisken. Det är vanligt att sömnproblem kan uppkomma för patienterna som har 
demenssjukdom på grund av smärta, oro, depression eller läkemedelsanvändning. 
Sömnproblemen påverkar också patienterna med demenssjukdom och anhöriga när 
patienterna vänder på dygnet. Forskning har genomförts om sömn samt vad som främjar 
sömn, för patienterna med demenssjukdom. Dock kvarstår sömnproblemen. Det finns behov 
av att ytterligare kartlägga vad som främjar sömnen hos patienterna med demenssjukdom ur 
ett patientperspektiv, för att öka kunskapen vilket i sin tur kan främja patienternas hälsa. 

3 SYFTE 

Syftet var att kartlägga vad som främjar sömn hos patienter med demenssjukdom ur ett 
patientperspektiv. 
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4 METOD 

Metoden för detta examensarbete är allmän litteraturöversikt vilket är adekvat metod för det 
valda syftet. En sammanställning av artiklarna har genomförts för att få en större uppfattning 
av vad som främjar sömn hos patienter med demenssjukdom med sömnproblem ur ett 
patientperspektiv. Enligt Friberg (2017) är litteraturöversikt en passande metod för att få en 
uppfattning om tidigare forskning inom ett särskilt område. 

4.1 Datainsamling och urval 

Artiklarna söktes i databaserna CINAHL Plus, Medline, PubMed. Databaserna valdes 
eftersom de innehåller vårdvetenskapliga tidskrifter som är användbara och relevanta för det 
valda ämnet. 

Enligt Friberg (2017) ger litteraturöversikt en bred översikt av tidigare forskning för att få 
mer kunskap om nuvarande kunskapsläget. Först börjar med sökning efter material som 
passar för det valda problemområdet. Sökorden som användes för att hitta artiklar var 
dementia, nursing home, patient och sleep. Tekniken som användes var att kombinera med 
booleskt sökord OR, AND. På så sätt användes materialet vidare för att besvara syftet. För att 
få en vidare sökning användes trunkering (*) efter sökorden för att få bättre och fler träffar. I 
CINAHL Plus och Medline avgränsas artikelsökning utifrån årtalen 2008-2018, 
vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, abstract available och engelskspråkiga texter. 
Det söktes även i PubMed tre artiklar, där användes ”Similar articles”. Inklusionskriterier var 
artiklar med patienter med demenssjukdom som var över 65 år. Exklusionskriterier var 
artiklar som rör äldre som inte bor på särskilt boende och som inte hade sömnproblem. 
Ungefär 180 artiklar hittades med sökorden dementia, nursing home och sleep* alla titlar 
lästes. De artiklar som var mest passande valdes ut för att besvara examensarbetet syfte. Det 
var 73 abstract som var lämpliga och lästes eftersom artiklarna innehåll sökorden. Det var 19 
artiklar som lästes i fulltext, se bilaga A. Nio artiklar besvarade inte syftet och artiklarna 
uteslöts. Slutligen valdes tio artiklar som var användbara för detta examensarbete. Därefter 
genomfördes kvalitetsgranskning som finns dokumenterad i bilaga B. För att analysera 
kvalitetsnivån på artiklarna så beskriver Friberg (2017) 13 kvalitetsfrågor som används vid 
granskning av kvantitativa artiklar. Artiklarna skulle besvara kvalitetsfrågorna tydligt. 
Frågorna gjordes om så de besvaras med ja eller nej för att lättare poängsätta dem. Ja gav ett 
poäng, nej gav noll poäng. 0-4 poäng räknades som låg kvalitet, 5-8 räknades som medel och 
sist 9-13 räknades som hög kvalitet. Slutligen valdes tio kvantitativa artiklar till resultatet, se 
bilaga C. 

4.2 Dataanalys  

Valet av analys är beroende av vilka artiklar som väljs och detta ska vara kopplat till syfte och 
problemformulering (Friberg, 2017). Dataanalysen har tre steg, första steget är att 
datamaterialet ska läsas flera gånger. I andra steget väljs texten från artiklarnas resultat som 
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svarar på vårt syfte. Därefter identifieras likheter samt skillnader i de valda artiklarna. I sista 
steget skapas en ny helhet (Billhulit, 2017). En tabell skapades där artiklarnas innehåll 
redogjordes för att få större översikt över artiklarnas innehåll. Därefter identifierades 
artiklarna utifrån deras skillnader och likheter. Sedan skapades en översikt av informationen 
utifrån artiklarna. Likheter och skillnader redovisades mellan artiklarna det vill säga syftet, 
metoden och resultatet. Efter detta skrevs en sammanställning av artiklarnas likheter och 
skillnader som sedan sorteras i kategorier med passande rubriker. Vidare utfördes en 
integrativ översikt där slutsatser togs samt verifiering av hur aspekterna hörde ihop. Detta för 
att skapa en ny helhet. Vidare presenterades resultatets innehåll och därefter identifierades 
tillsammans med kortfakta om de valda artiklarna. Till slut skrevs resultatet samt hur det kan 
användas i praktiken eller hur det kan användas vid vidare forskning (Friberg, 2017). 

4.3 Etiska överväganden  

Ett vetenskapligt examensarbete ska utföras enligt etiska riktlinjer och regler vilket beskrivs i 
CODEX (2018). Forskaren har ansvar att följa riktlinjerna för att det ska skrivas på ett rätt 
sätt. Det är viktigt att ta hänsyn till förfalskning av vetenskaplig data och plagiat. Det är 
viktigt att ett arbete ska genomgå en självständig granskning och att den är Peer Reviewed. 
Alla källor och citat som används ska redovisas i referenslistan utifrån APA style. I detta 
examensarbete intervjuande författarna inte patienter med demenssjukdom därför fanns inte 
behovet av att ansökan till det etiska rådet (Codex, 2018). När det finns människor som 
deltar i studier så måste deras rättigheter skyddas samt säkerställas. Polit och Beck (2016) 
skriver att forskningen är baserad på tre etiska principer. Principerna är godhet, mänskliga 
rättvisan och värdigheten och respekt. Vetenskapliga artiklar ska följa dessa etiska principer 
samt få tillåtelse från den etiska kommittén. 

5 RESULTAT 

Resultatet är baserat på tio kvantitativa artiklar där studiernas syften, metoder och resultat 
presenteras. 

 

5.1 Artiklarnas syften 

Det fanns likheter och skillnader mellan de tio artiklarna, likheterna var att alla artiklar 
(Conell, Sanford & Lewis., 2008; Dowling et al., 2008; Figueiro et al., 2014; Harris, 
Culpepper Richards & Grando., 2012; Kromhout, Jongerling & Achterberg., 2014; Lee & 
Kim., 2008; Rodrigues-Mansilla et al.,2013; Shinno, Inami, Inagaki, Nakamura & Horiguchi., 
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2008; Simoncini et al., 2015; Sloane et al., 2008) hade kvantitativ ansats. Skillnaden var att 
sex artiklar hade syftet att undersöka inverkan av en specifik intervention som främjar sömn 
(Figueiro et al., 2014; Harris et al., 2012; Kromhout et al., 2014; Lee & Kim., 2008; Shinno et 
al., 2008; Simoncini et al., 2015). De fyra kvarvarande artiklarna avsåg istället jämföra ett 
flertal interventioner (Conell et al., 2008; Dowlin et al., 2008; Rodrigues-Mansilla et al., 
2013; Sloane et al., 2008). Alla tio artiklar var utförda utifrån patientens perspektiv. 

I artiklarna av Shinno et al. (2008) och Rodrigues-Mansilla et al. (2013) var syftet att se 
effekten av vad som påverkar beteendet och sömnstörningar. Detta kan jämföras med de 
resterade åtta artiklarna (Conell et al., 2008; Dowlin et al., 2008; Figueiro et al., 2014; Harris 
et al., 2012; Kromhout et al., 2014; Lee & Kim., 2008; Simoncini et al., 2015; Sloane et al., 
2008) där syftet var att undersöka vad som främjade sömnen hos patienterna med 
demenssjukdom. I artikeln av Shinno et al. (2008) var syftet att se effekten av den 
traditionella örtväxten YinGan San och hur den påverkade beteende och sömnstörningar hos 
patienterna med demenssjukdom. I den andra artikeln (Rodrigues-Mansilla et al., 2013) var 
syftet att bedöma effekten av massage och öronakupressur hos patienterna med 
demenssjukdom som har sömnproblem.  

I de resterande åtta artiklarna var syftet att undersöka vad som främjade sömnen hos 
patienterna med demenssjukdom (Conell et al., 2008; Dowlin et al., 2008; Figueiro et al., 
2014; Harris et al., 2012; Kromhout et al., 2014; Lee & Kim., 2008; Simoncini et al., 2015; 
Sloane et al., 2008). Två av åtta artiklarna beskrev utomhus- och inomhusaktiviteter och dess 
påverkan på sömnen (Conell et al., 2008; Lee & Kim., 2008). Skillnaden mellan dessa två 
artiklar var att Conell et al. (2008) även hade undersökt effekten av ljusexponering. I de 
andra två artiklarna (Dowlin et al., 2008; Figueiro et al., 2014) handlade det om att 
undersöka inverkan av ljusexponering. I artikeln av Dowlin et al. (2008) undersöktes även 
effekten av det sömnfrämjande hormonet melatonin. I artikeln av Harris et al. (2012) var 
syftet att undersöka effekten av massagebehandling och dess inverkan på sömnen. Den sista 
artikeln (Kromhout et al., 2014) syftade att undersöka koffeinets inverkan på sömnen. 

5.2 Artiklarnas metoder  

Här presenteras likheter samt skillnader i de kvantitativa artiklarnas metoder. De kommer 
att delas in i underrubriker. Underrubrikerna är indelade i språk och geografiska, inklusions- 
och exklusionskriterier samt design och datainsamling och till slut dataanalys. 

5.2.1 Språk och geografiska  

Artiklarna hade olika ursprung, gemensamt för alla artiklar var att de var skrivna på 
engelska. Fem av de tio artiklarna (Conell et al., 2008; Dowlin et al., 2008; Figueiro et al., 
2014; Harris et al., 2012; Sloane et al., 2008) utfördes i USA. De övriga artiklarna ursprung 
var Nederländerna (Kromhout et al., 2014), Korea (Lee & Kim), Japan (Shinno et al., 2008), 
Italien (Simoncini et al., 2015) och Spanien (Rodrigues-Mansilla et al., 2013). 
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5.2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för de ti0 artiklarna var att patienterna som deltog i studierna skulle 
vara över 65+. Patienterna skulle bo på äldreboende och ha sömnproblem samt 
demensdiagnos. Patienterna som inte uppfyllde kriterierna exkluderades från studierna. 
Flera patienter som deltog i studierna hade olika grad av demenssjukdom. Vissa hade mild 
och andra svår kognitiv svikt samt olika diagnoser av demenssjukdom. I artikeln av Harris et 
al. (2012) fanns skillnader mellan patienterna. Det var ungefär 75 procent av patienterna som 
var diagnostiserade med Alzheimers sjukdom. Patienterna hade lägre poäng avseende 
kognitiv förmåga jämfört med kontrollgruppen. I artiklarna (Dowlin et al., 2008; Figueiro et 
al., 2014) redovisades medelåldern till 86 år. I artikeln (Kromhout et al., 2014) var 
medelåldern 84 år. Däremot redovisades inte medelåldern i artiklarna (Conell et al., 2008; 
Harris et al., 2012; Lee & Kim., 2008; Rodrigues-Mansilla et al., 2013; Shinno et al., 2008; 
Sloane et al., 2008) utan de redovisade enbart att patienternas ålder var över 65 år.  

5.2.3 Design och datainsamling  

Av de tio artiklarna använde fyra artiklar (Figueiro et al., 2014; Shinno et al., 2008; 
Simoncini et al., 2015; Sloane et al., 2008) Experimentell kontrollerad studie (ECT). Detta är 
en interventionsstudie som kallas för experimentella studier eller prövningar. En av 
studierna var ECT pilotstudie (Lee & Kim., 2008). Tre av artiklarna (Conell et al., 2008; 
Dowlin et al., 2008; Harris et al., 2012) var Randomiserad kontrollerad studie (RCT). Det 
sker genom jämförelse mellan kontrollgruppen som inte har deltagit i interventionen 
(Friberg, 2017). De sista två artiklarna (Kromhout et al., 2014; Rodrigues-Mansilla et al., 
2013) använde sig av observationspilotstudier. 

I de tio artiklarna har undersökningsperioden varierat mellan 48 timmar (Harris et al., 2012) 
och tre månader (Rodrigues-Mansilla et al., 2013).  

I de tio artiklarna varierade antalet patienter. Lägsta antalet patienter bestod av fem (Shinno 
et al., 2008) och det högsta antalet var 146 patienter (Harris et al., 2012). I de tio artiklarna 
hade två artiklar ett stort bortfall i studien. I Harris et al. (2012) artikel föll 106 patienter bort 
och i (Sloane et al., 2008) var bortfallet 91 patienter.  

Könsfördelningen varierade i studierna där kvinnor var representerade i större utsträckning 
än män. Detta skilde sig i artikeln av Conell et al. (2008) där deltagarna bestod av 19 män och 
en kvinna. I den andra artikeln av Sloane et al. (2008) var det 35 män och 31 kvinnor som 
deltog. I den tredje artikeln av Figueiro et al. (2014) deltog nio kvinnor och fyra män som 
hade demenssjukdom och bodde på äldreboende. I den fjärde artikeln av Harris et al. (2012) 
var det 40 patienter som deltog i studien, 32 kvinnor och åtta män. I den femte artikeln av 
Kromhout et al. (2014) deltog 21 kvinnor och åtta män. I den sjätte artikeln av Shinno et al. 
(2008) bestod urvalet av fyra kvinnor och en man. I den sista artikeln där könsfördelningen 
redovisades var det sju män och 43 kvinnor som deltog (Dowlin et al., 2008). Resterande 
artiklar redovisade inte könsfördelningen av patienterna (Lee & Kim., 2008; Rodrigues-
Mansilla et al., 2013; Simoncini et al., 2015). 
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5.2.4 Dataanalys  

I fyra av artiklarna (Conell et al., 2008; Kromhout et al., 2014; Lee & Kim., 2008; Rodrigues-
Mansilla et al., 2013) gjordes analytisk statistik för att hitta samband mellan variablerna så 
kallad sambandsanalys. 

Fem artiklar (Dowling et al., 2008; Figueiro et al., 2014; Harris et al., 2012; Shinno., 2008; 
Simoncini et al., 2015) använde sig av beskrivande statistik med hjälp av centralmått som 
medelvärde, median, typvärde samt spridningsmått  

Den sista artikeln av Sloane et al. (2008) använde sig av en kombination av beskrivande 
statistik och analytisk statistik. 

5.3 Artiklarnas resultat  

I resultatet presenteras vad som främjar sömnen hos patienterna med demenssjukdom. Det 
är indelade i tre kategorier, ljusexponering, kombinationen av ljusexponering och aktiviteter 
och alternativ behandlingar, se figur 2. 

 

 
Figur 2: Tre indelade kategorier som främjar sömn. © Matti & Sabti. 

5.3.1 Ljusexponering  

I de två artiklar av Figueiro et al. (2014) och Sloane et al. (2008) undersöktes om 
ljusexponering förbättrade sömnen för patienterna med demenssjukdom. Det framkom att 
ljusexponeringen gynnade sömnen signifikant för patienterna. Ett test som gjordes på det 
äldreboendet var att takarmatur med ett starkt ljus sattes upp i allmänna utrymmen samt i 
matsalen. I artikeln av Sloane et al. (2008) användes experimentell form där effekten av 

Ljusexponering

Alternativ	
behandlingar

Kombination	
av	

ljusexponering	
och	aktiviteter



15 

ljusexponering bedömdes vid fyra olika tidpunkter, på morgonen (7-11am), på kvällen (4-8 
pm), hela dagen (7 am- 8 pm) med standard belysning. Resultatet visade att ljusexponering 
hade positiv ökning av sömnen med i genomsnitt 16 minuter per nattsömn. De kom fram till 
att ljusexponering mellan (7-11am) och (7-8pm) (p = 0,008) hade bättre effekt på sömnen 
jämfört med (4-8pm), framförallt hos patienterna med svår till mycket svår demenssjukdom. 
Ljusexponering mellan (4-8 pm) hade positiv effekt det minskade antalet uppstigningar 
under natten hos patienterna med mild till måttlig demenssjukdom. Morgonljusexponering 
hade positiv inverkan på patienterna som hade svår till mycket svår demens. Behandlingen 
resulterade i att de vaknade mindre under natten. I artikeln av Sloane et al. (2008) visade det 
sig att kvinnor sov längre än män. 

I den andra artikeln av Figueiro et al. (2014) hade fyra belysningsarmaturer som var en del av 
lampan som ställdes i patienternas sovrum på en lampfot med stråle som var riktad rakt upp 
mot taket. Behandlingen gjordes av exponering med ett starkt blå och vit ljus som 
uppbyggdes för patienternas egen stimulering av tidsrytmen. Ljuset var på när patienterna 
vaknade och släcktes automatiskt klockan 18:00. Sömnen förlängdes med 29 minuter under 
natten vid behandling (p < 0,05) jämfört med patienter med demenssjukdom som inte fick 
behandlingen (Figueiro et al., 2014). Båda artiklarna visade positiv förändring gällande 
nattsömn och patienternas nattsömn (Figueiro et al., 2014; Sloane et al., 2008). 

5.3.2 Kombination av ljusexponering och aktivitet  

Två av de tio artiklarna kombinerade två behandlingar för att utvärdera dess påverkan på 
sömnen hos patienterna med demenssjukdom (Conell et al., 2008; Dowlin et al., 2008). I 
artikeln av Dowlin et al. (2008) kombinerades ljusexponering och melatonin påverkan på 
dygnsrytmen. Morgonljusexponering och melatonintillskott på kvällen jämfördes på två 
äldreboenden med 50 patienter. Hälften erhöll endast morgonljusexponering med ljusbox 
vilket ger ett starkare ljus i en timme på morgonen. Hälften fick melatonin i tablettform till 
kvällen. Resultatet visade att både ljusexponering och melatonin gav ökad vakenhet under 
dagtid och en stimulerad dygnsrytm. Enbart morgonljus exponering visade ingen förbättring 
av nattsömnen, dygnsrytm eller vakenhet för patienter med demenssjukdom. Medan att 
kombinera morgonljusexponering i en timme på morgonen och melatonin i tablettform på 
kvällen visade en ökning av vakenhet på dagtid och mindre sovstunder under dagen som 
gjorde patienterna med demenssjukdom mer aktiva på dagtid (p = 0,04). I den andra artikeln 
av Conell et al. (2008) undersöktes kombination av trädgårdsarbete inomhus och utomhus 
effekt på sömnen hos patienterna med demenssjukdom. Ett aktivitetsprogram med inomhus- 
och utomhusaktiviteter genomfördes i tio dagar där varje program erbjöds en timme om 
dagen. Patienterna delades in i två grupper. Båda grupperna hade samma aktivitetsprogram 
där de fick plantera, sjunga samt dekorera växterna. Utomhusprogrammet utfördes sent på 
morgonen medan inomhus programmet utfördes tidigt på eftermiddagen. Vårdpersonalen 
fick påminna patienterna om aktiviteterna vid behov. Patienterna som var utomhus hade 
deras sömn förlängdes med en timme och innebar mindre skrik och rop (p < 0,01). Jämfört 
med patienterna som var både utomhus och inomhus hade en förbättrad sömnrytm, längre 
sovtid och färre uppvaknanden under natten. En förbättring av sömn samt beteende var 
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signifikant för patienterna med demenssjukdom vid kombination av både ljusexponering 
samt aktiviteter utomhus.  

5.3.3 Alternativ behandling  

Alternativa behandlingar som främjade sömnen hos patienterna med demenssjukdom på 
särskilt boende (Harris et al., 2012; Lee & Kim., 2008; Rodrigues-Mansilla et al., 2013; 
Shinno et al., 2008; Simoncini et al., 2014). I artikeln av Lee och Kim (2008) visade det sig 
att fysisk aktivitet kunde påverka tidsrytmen och kunde vara effektiv för främjad sömn samt 
beteendestörningar hos patienter med demenssjukdom. Patienterna fick odla bönor genom 
att sätta frö och sköta plantan genom att vattna, rengöra behållare samt torka golv med hjälp 
av vårdpersonal under 28 dagar. Resultatet visade att trädgårdsarbete inomhus ledde till ett 
förbättrat sömnmönster hos patienterna. Resultatet visade även att trädgårdsarbete inomhus 
var en passande behandlingsmetod för patienter med mild till måttlig demenssjukdom 
jämfört med patienter med svår demenssjukdom (p < o,002). Behandlingseffekten av 
trädgårdsarbete i inomhusmiljö påverkade de fysiska rörelserna och de sociala 
interaktionerna och gav patienterna möjligheter att utöva sina gamla skickligheter och 
hobbys. Det var positiva resultat som påvisade förbättring av både agitation och kognition för 
patienterna med demenssjukdom. 

I den andra artikeln skriven av Shinno et al. (2008) visade det sig att örtväxten Yigan San gav 
en positiv effekt för sömnen. Patienterna fick den traditionella örtväxten Yigan San i 
tablettform under perioden. När örtväxten användes påvisades en betydelsefull förbättring 
vid aggression, hallucinationer, sömnkvalitet, vanföreställningar och ångest på patienter som 
fick örtväxten Yigan San (totalsumman minskad från 34.0+/-6.5 till 12.8+/-6.6) än de 
patienter som inte fick behandling. Patienterna sova längre, bättre och vaknade färre gånger 
under natten.  

Skillnaden mellan de två första artiklarna (Lee & Kim., 2008; Shinno et al., 2008) och de 
andra tre artiklarna (Harris et al., 2012; Rodrigues-Mansilla et al., 2013; Simoncini et al., 
2014;) var att de två första handlade om aktivitet och örtväxten i tablettform och de övriga tre 
handlade om massage och akupunktur. 

I den tredje artikeln av Harris et al. (2012) framkom att massage främjade sömn och att det 
var en avslappningsmetod för patienterna med demenssjukdom. Det var en certifierad 
geriatrikmassör som var sjuksköterska i grunden som utförde massagen. Massagen pågick i 
tre minuter. Det var viktigt att genomföra massagen upprepade gånger under kvällen i 
långsam och försiktig takt. Denna typ av massage kallades för taktil stimulering. Det var 
patienterna som valde hur länge de ville att behandlingen skulle pågå samt på vilka områden 
massagen utfördes. De vanligaste områdena som masserades var arm/hand och ben/fot. 
Under 28 veckor genomfördes i genomsnitt 45 minuters massage under en vecka. Det var 
viktigt att det inte var mer än två vårdgivare per patient som utförde massagen för att få 
samma teknik och en oavbruten följd. I artikeln visade det sig att patienterna kände 
avkoppling, positiva känslor samt välbefinnande. En av patienterna uttryckte sina känslor på 
ett positivt sätt genom att patienten blev lugnare samt kopplade av. Andra tecken var att vissa 
patienter somnade efter och under massagen. Innan behandlingen utfördes på patienterna så 
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var det viktigt att ta bort alla störande element samt justera rumstemperaturen och ljuset för 
att patienterna få en avslappnande miljö. Massagen påbörjandes när patienterna satt 
bekvämt i sina rum och kopplade av. I artikeln visade det sig att tre minuter ryggmassage gav 
en ökad nattsömn med 36 minuter. Under den sekundära analysen framkom det att patienter 
som brukade sova mindre än fem timmar under natten efter ryggmassagen sov en timme 
längre efter massagen (p = 0,18). Patienterna upplevde att den taktila stimuleringen var en 
positiv behandling. Massagen hade en god inverkan på patienterna samt en lugnande effekt 
och ledde till att patienterna var mer avslappnande än innan. 

I den fjärde artikeln av Simoncini et al. (2015) fick patienterna en knapp som tejpades på 
insidan av deras handled innan patienterna la sig för att få ett oavbrutet tryck. Knapparna 
togs bort på morgonen när patienterna vaknade. Detta genomfördes varje natt under åtta 
veckor på 129 patienter. Det visades sig att akupressur gav en god verkan på patienternas 
sömn. Lugnande läkemedel som patienterna fick minskade under behandlingsperioden 
jämfört med patienterna som inte medverkade i behandlingen (p = 0,003). Patienterna sova 
längre och fick lättare att somna. Detta ledde till att patienterna fick en ökad livskvalité samt 
bättre humör och hälsotillstånd. 

I den femte artikeln av Kroumhaut et al. (2014) fick patienterna dricka obegränsat 
koffeindryck under dagen och mängden mättes under fyra dagar. Det fanns en signifikans 
mellan aptit och koffeinmängden dagtid samt antalet gånger patienterna gick upp under 
natten för toabesök. Beroende på koffeinintaget på kvällen fanns det samband mellan 
nattliga uppstigande. Mängden koffeinintag på kvällen var också signifikant relaterat till hur 
många gånger patienterna gick upp under natten för toabesök (p < o,01) jämför med 
patienterna som hade färre koffeinintag som gick färre till toaletten. Det visade ingen 
samband mellan koffeinmängden och sömnproblem. 

I sista artikeln av Rodrigues-Mansilla et al. (2013) bedömdes effekten av massage och 
öronakupunktur och dess inverkan på sömnproblem och beteende hos patienterna med 
demenssjukdom. Det var 120 patienter med demensdiagnos som deltog i studien. Resultatet 
visade en positiv effekt av massage samt öronakupunktur (p < 0,001) på uppmätta variabler 
under den tredje månaden intervention som hölls vid två månader efter avslutad behandling 
(p < 0,021) jämfört med kontrollgruppen.  

6 DISKUSSION  

Diskussionsdelen består av metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion.  



18 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med examensarbetet var att kartlägga vad som främjade sömnen hos patienterna med 
demenssjukdom ur ett patientperspektiv. Metoden litteraturöversikt som användes var mest 
relevant utifrån tidsperspektiv och syfte. Det gav en större överblick över tidigare forskning 
inom det valda ämnet. Enligt Friberg (2017) är allmänlitteratur översikt inte lika omfattande 
som systematisk litteraturstudie där det krävs grundlig metaanalys. Att göra en 
intervjustudie skulle ha varit intressant men det var inte passande i detta fall på grund av 
etiska aspekter samt tidsramen. Enligt Polit och Beck (2016) kan det finnas en svaghet med 
litteraturöversikt vilket är att sökningen är baserad på databaser som inte är statiska och som 
därmed förändras med tiden. I litteraturöversikt kan det både användas kvantitativa och 
kvalitativa artiklar (Friberg, 2017). Examensarbetet hade stärkts över att inkludera både 
kvalitativa och kvantitativa datamaterial. Men på grund av att det inte hittades relevant 
kvalitativt material kunde inga kvalitativa artiklar inkluderas. Svagheten med att enbart 
använda sig av kvantitativa artiklar är att en djupare förståelse för fenomenet saknas. Det 
finns därför en fördel att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. Det kan vara en 
fördel att en undersökning börjar med till exempel intervjuer, detta kan skapa en 
förberedande uppfattning om det som är avsett att studeras. 

Enligt Polit och Beck (2016) finns det tre kriterier som ska uppfyllas för att arbetet ska ha en 
trovärdighet. Kriterierna är överförbarhet, tillförlighet och pålitlighet. Det som menas med 
överförbarhet är att resultatet från de olika studierna kan överföras och ge samma resultat i 
andra sammanhang, grupper och situationer. Faktumet att artiklarna hade olika ursprung 
kan betraktas som styrka i examensarbetet. Det bidrog till bredare inblick inom 
problemområdet. Resultatet presenterades utifrån olika aspekter vilket kunde öka 
överförbarhet. Men det kan finnas svaghet i att de artiklarna kom från olika delar av världen 
och att artiklarna hade annorlunda förutsättningar. De kontinenterna skilde sig åt när det 
gällde hur långt de hade kommit i forskningsområden. Om liknande förutsättningar funnits 
hade troligen överförbarheten varit större. Enligt Polit och Beck (2016) betyder tillförlighet 
att studierna är objektiv och att insamling av data sker på ett korrekt sätt samt att inga 
förutfattade meningar förekommer. Examensarbetet skrevs av två författare vilket ledde till 
en större möjlighet att granska varandras uppfattningar av artiklarna som användes i 
resultatet. På så sätt minskade förekomsten av egna tolkningar och förutfattade meningar. 
Detta ledde till att kriteriet för tillförlighet uppnåddes. Pålitlighet betyder enligt Polit och 
Beck (2016) att studien kan genomföras igen på samma sätt där samma resultat erhålls. 
Detta kräver väldigt noggrann beskrivning av metoden som använts för att andra ska 
upprepa studien och komma fram till samma resultat. Examensarbetet beskrev 
tillvägagångssättet vid datainsamling och dataanalys tydligt och urvalsprocessen av de tio 
vårdvetenskapliga artiklarna redovisades i bilagorna. Med åren kan det ske ändringar i 
träffarna datasökningen resulterade i. Med tidens gång kan det även utvecklas nya studier 
inom ämnesområdet vilket kan leda till nya resultat.  

De tio artiklarna som ingick i resultatet var från Asien, Europa och Nordamerika. Detta 
stärkte resultatet eftersom det medförde ett globalt perspektiv. Efter att resultatet hade 
sammanställts så hade artiklarna samma patientgrupper och kunde förverkliga detta i 
kliniska verksamheter, oavsett vilka delar av världen det handlade om. Asien, Europa och 
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Nordamerika är kontinenter som möjligen kan jämföras med Sveriges äldreboenden på 
grund av att patienterna hade samma villkor det vill säga att patienterna hade 
demenssjukdom och sömnproblem. Det fanns svaghet i resultatet som inte gick att utesluta 
och det var de sociala och kulturella skillnader som fanns i varje land. De tio artiklarna 
publicerades under 2008-2018 vilket medförde styrka resultatmässigt eftersom att artiklarna 
var aktuella. De valda artiklarna var inriktade mot vårdvetenskap och var tagna från 
vetenskapliga databaser såsom CINAHL Plus, Medline och PubMed. Under processen valdes 
lämpliga sökord som svarade på syftet för att få relevanta träffar inom området. Det fanns tre 
artiklar som söktes genom fritextsökning vilket var svaghet i materialet. Resultatet skulle 
eventuellt blivit lite annorlunda om Medical Subject Headings, MESH-termer, med 
ämnesord användes istället för fritextsökning för störst sökprecision (Forsberg & 
Wengström, 2016). Enligt Friberg (2017) ska artiklarna som väljs kvalitetsgranskas med 
kvalitetsfrågor då det stärker kvaliteten på examensarbetets användbarhet samt den 
vetenskapliga trovärdigheten. Det var viktigt att författarna till examensarbetet inte tolkade 
artiklarna som valdes samt att upprätthöll ett kritiskt och objektivt förhållningssätt till val av 
artiklarna. Enligt Forsberg och Wengström (2016) blir det lättare att förstå artiklarnas 
resultat genom att läsa artiklarna flera gånger eftersom detta ger djupare förståelse och det 
innebär att arbetet bearbetas flera gånger före resultatet. Det var två författare som skrev 
examensarbetet och det innebar styrka eftersom ett bra samarbete mellan två personer kan 
bidra till lärande och större fördjupning och förståelse för området. Detta ökade både 
trovärdigheten samt säkerställde examensarbetets kvalité. Författarna granskade de valda 
artiklarna noggrant flera gånger och har även använt sig av lexikon samt uppslagsböcker vid 
översättning från engelska till svenska. Detta innebär att feltolkningar undveks samt att det 
säkerställdes att översättningen skedde på ett korrekt sätt. Men det kunde finnas svaghet och 
detta var att författarna möjligtvis missat några viktiga nyanser i engelskan vilket påverkade 
trovärdigheten i resultatet. Det var svårt att förstå några artiklar eftersom engelskan var 
ganska komplicerad och vissa artiklar var relativt enkla att förstå.  

6.2 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras likheter och skillnader av artiklarnas syften och metoder samt likheter och 
skillnader i resultat av artiklarna i litteraturöversikten.   

6.2.1 Artiklarnas syften och metoder 

I analysprocessen av de kvantitativa artiklarna framkom två teman av studiernas syfte. Första 
temat handlade om att undersöka interventioners effekt på sömn och andra temat var att 
jämföra interventionernas effekt på sömn.  

Valet av metoden har relaterats till valet av syftet för att få mätbara resultat. Enligt Segesten 
(2012) används den kvantitativa forskningen för att ställa effekten av handling genom 
mätningar samt jämföra resultat med en annan intervention och sedan fastställa resultat. 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) att använda sig av upprepade undersökningsförsök 
samt kontrollgrupper hade säkerställt ett resultat som är jämförbar och påvisar interventions 



20 

effekt. Trovärdigheten blir högre när studien pågår under längre tid samt större population 
utan stora bortfall. I artiklarna av (Harris et al., 2012; Sloane et al., 2008) hade stora bortfall. 
Harris et al. (2012) hade 106 bortfall och Sloane et al. (2008) hade 91 bortfall. I Shinno et al. 
(2008) hade endast fem patienter som deltog i studien och detta räknas som svaghet i 
materialet då det påverkade resultatets reliabilitet. Styrkan med artiklarnas resultat var att 
artiklarna bestod i stor del av kontrollerande experimentella studier som har stor beviskraft 
(Forsberg & Wengström, 2016). Några av artiklarna visade sina mätinstrumentet genom 
aktigraf som registrerade patienternas rörelse regelbundet samt visade mättid på 
sömnvariabler under dygnet, detta räknades som styrka i resultatet. Några problem uppkom 
när deltagarna hade svårt att behålla kvar aktigraf på handleden samt hade viljan att ta bort 
den innan de vande sig. Patienterna som inte ville behålla kvar aktigraf under behandlingen 
exkluderades ur studien eller redovisades i resultatet. Camargos, Louzada och Nobrega 
(2013) beskriver aktigrafens styrka är att registrera och mäta sömnmönstret samt aktiviteten 
hos patienterna för att därefter analysera problemet och resultatet hos patienter med 
sömnproblem. 

6.2.2 Artiklarnas resultat 

I resultatet framkom att ljusexponering hade positiv inverkan när det gällde att främja 
nattsömnen för patienterna med demenssjukdom och nattsömnen förlängdes 30 minuter 
extra. Det visade sig även att dygnsrytmen och sömnen påverkades beroende på tidpunkten, 
ljusstyrkan och längden på tiden för ljusexponering. Det framkom även att ljusexponering 
hade positiv effekt gällande agitation samt depression. Resultatet visade att under 90-talet 
hade forskare forskat om ljusexponering som visade växlande resultat. Det menas att de 
växlande resultaten från de tidigare forskningarna var beroende av skillnaderna sett till 
tidpunkt, längd samt ljusstyrkan. Det framkom också att ljusexponering ibland inte 
påverkade sömnen, däremot påverkade ljusexponering till ökad vakenhet samt aktivitet hos 
patienterna med demenssjukdom. I artikeln beskrevs att patienterna som bodde på 
äldreboende gick ut väldigt sällan vilket ledde till att de inte fick tillräckligt med solljus och 
frisk luft för att främja hälsan, sömn och välbefinnande. Enligt Henderson (1987) skall 
omvårdnaden utgå utifrån patienternas uppfattningar, det vill säga från sina egna behov 
samt utifrån vilket sätt omvårdnaden bäst kan tillämpas. Detta överensstämmelser med 
Fonads et al., 2008 beskrivning av att patienterna med demenssjukdom har sämre kognitiv 
funktion som gör det svårt att uttrycka känslor, behov samt önskemål. Detta ställde högre 
krav på vårdpersonalen att försöka förstå patienterna och ge de den enskilda patienten den 
önskade vården. I resultatet framkom att vårdpersonalen kunde öka ljusexponering på 
äldreboendet genom att sätta upp flera taklampor eller släppa in solljus. Detta var viktigt för 
att främja nattsömnen hos patienterna. Detta kan kopplas till Wijk (2014) som skriver att den 
fysiska miljön som har stor betydelse för sömnen. Exempelvis hur lokalerna är designade och 
hur miljön ska vara anpassad för patienternas behov. I resultatet visade det sig att det var 
svårt att uppmana patienterna med demenssjukdom att sätta sig framför ljusboxen som hade 
ett starkt ljus. Resultatet var förväntat, men det som var nytt var att välja lågintensiv blå vitt 
belysning istället för högintensiv blå vitt belysning som till exempel dygnsrytmstimulering. 
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Resultatet visade att kombinationen av ljusexponering och aktivitet främjade sömnen för 
patienterna med demenssjukdom. Sett till att aktiviteter var utomhus något positivt för 
patienterna med sömnproblem då det gjorde att patienterna visade mindre oro och att 
patienterna sov bättre om nätterna. Enligt Henderson (1987) är det viktigt att planera 
omvårdnaden efter patienternas behov genom en individuell plan. Hendersson menar att 
utomhusvistelse är en meningsfylld sysselsättning som kan främja patienternas sömn så ska 
det implementeras. Det finns flera lösningar för att uppfylla de grundläggande behoven som 
patienterna är i behov av, därför är det viktigt som vårdpersonal att utgå ifrån patienternas 
individuella åtgärder för att senare få den bästa effekten för patienterna (Hendersson, 1987). 
Vilket överensstämmelser med Socialstyrelsens (2017) beskrivning att personcentrerad vård 
är viktigt att anpassa efter den enskilda individen som gör vardagen lättare. Det är även 
viktigt enligt Henderson (1987) att sjuksköterskan ser patienternas unika behov, skapar 
vårdplaner, undervisar samt stödjer patienternas egenvård som leder till att patienternas 
livskvalité förbättras. Pellatt (2007) skriver också att sjuksköterskans yrke syftar att 
tillgodose patienternas behov. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har en grundläggande 
förståelse för patienternas sömnmönster samt patienternas sömnproblem. Ciprini et al. 
(2015) beskriver att sömnproblem bör tas på allvar eftersom de kan leda till att människans 
hälsotillstånd blir sämre och som i sin tur kan leda till större hälsoproblem. 

Det framkom även i resultatet att det inte fanns någon inverkan på patienternas sömn under 
natten men att patienterna däremot var pigga och aktiva på dagtid vid kombinationen av en 
timmes högintensiv ljus och melatonin. Det var ett överraskande resultat där effekten av 
kombinationen av ljusexponering och aktivitet inte förbättrade nattsömnen men däremot 
ledde till att patienterna blev mer aktiva under dagen. Dessutom förbättrades patienternas 
beteendesymptom, det vill säga att oron samt den verbala aggressiviteten hos patienterna 
minskade. Vårdpersonalen kunde utifrån patienternas behov och önskemål starta dagen med 
enkel aktivitet som kunde vara daglig utevistelse, som med tiden kunde främja den 
emotionella oron samt sömnen. Detta kan relateras till patientlagen (2014:821) där syftet är 
att främja patientens delaktighet och självbestämmelse samt att stärka patientens medverkan 
när det gäller sin egen vård och därmed ta val av de behandlingsalternativen. 

I resultatet framkom att massage främjade sömnen för patienterna med demenssjukdom. 
Innan patienterna gick och lade sig fick de massage som gjorde att patienterna sov effektivt 
samt längre under natten. Det visade sig att regelbunden massage gjorde att nästan alla 
patienterna slappnade av och flera somnade under samt efter massagen. Henderson (1987) 
beskriver det mänskliga behovet av sömn och vila samt betydelsen av att få massage och 
effekten den. Enligt Henderson (1987) har massage sövande samt lugnande effekt på 
patienterna. I resultatet visade det att massage var en omvårdnadshandling som fungerade 
för patienterna för att främja deras sömn. Det var viktigt att vårdpersonalen fick 
instruktioner om hur massage ges på bästa sätt för den enskilda patienten. Det visade även i 
resultatet att regelbunden massage kunde införas i några minuter innan patienterna gick och 
lade sig för att främja patienternas sömn. I resultatet framkom även att metoden att ge 
massage inte medförde några kostnader för verksamheten och var enkel att utföra och inte 
innebar några biverkningar för patienterna. Det framkom även att det var viktigt att ta bort 
störande detaljer innan massagen utfördes för att skapa en harmonisk miljö som ledde till att 
patienterna kunde somna. Henderson (1987) skriver att miljön spelar stor roll när det 
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kommer till att främja sömnen och att störande objekt inte ska vara runt patienterna. 
Störande objekt beskrivs som dålig luft, höga ljud samt starkt ljus. Detta överensstämmer 
med det Fietze et al. (2016) skriver att det är viktigt med miljö utan störande objekt eftersom 
det påverkar patientens sömn negativt under natten. Detta kan leda till att djupsömnsfasen 
förkortas vilket med tiden kan leda till negativa konsekvenser. Resultatet var förväntat för 
författarna då massage är lugnande behandlingsform som har positiv verkan på kroppen. 
Resultatet visade att massage fick patienterna att känna välbefinnande och en avslappnande 
känsla samtidigt. Patienterna fick några minuters massage vilket medförde en betydande 
effekt. Några minuters massage spelade stor roll och gav stor effekt samt gott resultat på 
nattsömnen för patienterna med demenssjukdom. Enligt Henderson (1987) behöver massage 
inte enbart användas när patienterna inte kan sova, utan massage är en positiv 
beröringsstrategi för patienter som är oroliga och rastlösa. Resultatet visade att dagliga 
aktiviteter gav bra effekt på sömnen under natten på patienterna. Dagliga aktiviteter innebar 
även en förbättring sett till patienternas agitation och kognition. För vårdpersonalen var det 
viktigt att uppmuntra patienterna till att vara delaktiga i aktiviteterna samt ta hänsyn till 
patienternas behov. Däremot fanns det nackdel vilket var att patienterna inte sågs som helhet 
utan fokus låg bara på patienternas behov. 

Författarna anser att vårdpersonalen har en viktig roll att aktivera patienter med 
demenssjukdom till att vara delaktiga i givande aktiviteter. Det skulle vara i grupper eller 
enskilt beroende på vad patienterna önskar sig. Resultatet visade att det fanns patienter som 
föredrog lugna aktiviteter såsom att lyssna på musik, läsa böcker eller prata om allmänna 
ämnen. Att helt enkelt ha ett socialt umgänge runt omkring sig och känna välbefinnande. 
Andra patienter föredrog fysiska aktiviteter som till exempel bakning, trädgårdsskötsel eller 
promenad, vilket kan kopplas till det Marcusson (2011) skriver om att den yttre miljön har en 
stor påverkan på den inre miljön, det vill säga att yttre miljön kan sätta igång känslorna hos 
patienterna. 

I resultatet framkom att alternativ behandling hade positiv inverkan på sömnen samt 
beteende hos patienterna med demenssjukdom. Det visade sig att akupressur var en av 
behandlingarna som gav god inverkan på sömnen för patienterna. Det visade sig även att 
örtväxten Yigan San hade positiv effekt på sömnen hos patienterna. Örtväxten Yigan San gav 
även positiva förbättringar vid till exempel aggression, hallucinationer, sömnkvalitet 
vanföreställningar samt ångest. Det fanns ingen samband mellan koffeinintaget och 
sömnproblemen som patienterna hade, däremot ökade antalet toalettbesök under natten. 
Henderson (1987) skriver att sjuksköterskan bör främja nattsömnen på ett naturligt sätt 
genom omvårdnadsåtgärder istället för läkemedelsanvändning vid sömnproblem. Fritz et al. 
(2008) bekräftar att läkemedel kan ge biverkningar som till exempel att patienterna blir 
fysiskt inaktiva samt att de isolerar sig socialt. Hendersson (1987) beskriver även hur viktigt 
det är att skapa en god relation med patienterna för att underlätta valet av 
omvårdnadsåtgärder som passar för den enskilda patientens behov. Enligt Ragneskog (2013) 
bör läkemedelsanvändning vara ett sekundärt behandlingsalternativ vid sömnproblem. Detta 
kan kopplas till Socialstyrelsen (2010) som beskriver att läkemedel skall användas vid nödfall 
hos patienter med demenssjukdom och att bakomliggande orsaker till sömnproblem skall 
undersökas. Det kan även relateras till kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2017) som beskriver att sjuksköterskan ska 
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ha kunskap och förståelse för beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap vilket kan ha 
betydelse för patienternas omvårdnad. Att ha kunskap om läkemedelseffekterna hos 
patienterna kan vara en fördel för att minska biverkningar och främja sömn (Ragneskog, 
2013). Författarna blev överraskade av att de övriga behandlingarna hade gett positiv effekt 
på sömnen som till exempel akupressurbehandling vilket även ledde till mindre 
läkemedelsanvändning och förbättrade livskvalitet samt sömn för patienterna. Resultatet 
visade att det var vanligt inom vården att vårdpersonalen serverade kvällskaffe som visade 
sig vara negativ och gjorde att patienterna vaknade oftare under natten för toalettbesök. 
Resultatet visade även hur viktigt det var att ha kunskap om vad som hade en negativ 
inverkan på sömnen och vad som hade en positiv inverkan. Enligt Ciprini et al. (2015) så har 
otillräcklig sömn en negativ inverkan på människans hälsotillstånd vilket leder till 
hälsoproblem för individen. 

 

Figur 1: Miljöns inverkan på sömn. © Matti & Sabti 

6.3 Etikdiskussion  

Det inträffade inga etiska problem under examensarbetets gång. Artiklarna som hade 
godkännande av etisk kommitté förutom Kromhaut et al. (2014) som inte redogjorde för 
etiska aspekter. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att ha ett objektiv 
synsätt vid läsningen av artiklarna och under skrivprocessen av resultatet och analysen. En 
medvetenhet om eventuella förståelse löpte genom hela examenarbetet samt medvetande och 
ett kritiskt förhållningsvis. Under forskningsprocessen har författarna varit reflekterande 
samt objektiva under processens gång vilket innebär en styrka. Alla tio kvantitativa artiklar 
har bearbetats och lästs med ett kritiskt och objektivt förhållningssätt. Men även offentlighet 
samt pålitlighet med texterna så att det inte går att göra om, exkludera resultatet eller 
förfalska den på grund av sina egna värderingar eller åsikter, detta säkerställer tillförlighet 
(CODEX, 2018). Författarnas tidigare erfarenheter och förförståelse som vårdpersonal för 
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patienter med demenssjukdom var en styrka för examensarbetet. Det bidrog till ökad 
uppfattning av problemet runt sömnen. Under arbetet har APA-systemet används för 
referering. Det användes för att skilja egna uppfattningar samt tankar ur det insamlade 
materialet för arbetet (Friberg, 2017). De tio valda artiklarna i resultatet är vetenskapligt 
kvalitetsgranskade och godkända att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det är viktigt att 
en artikel är peer rewiewed vilket innebär artikeln genomgår kvalitetsgranskning av flera 
oberoende experter som har kunskap inom forskningsområdet som tidskriften är skriven 
innan publicering av den vetenskapliga tidskriften (Forsberg & Wengström, 2016). 

7 SLUTSATS  

Syfte med examensarbetet var att kartlägga vad som främjar sömnen hos patienterna med 
demenssjukdom ur ett patientperspektiv. Detta examensarbete kan hjälpa vårdpersonalen 
som arbetar på äldreboende och som i sitt dagliga arbete träffar äldre patienter med 
demenssjukdom och sömnproblem. Det som är viktigt för vårdpersonalen är att bestämma 
rutiner samt utreda den enskilda patientens behov genom att fråga patienterna eller anhöriga 
om vad som önskas samt hur de vill att vården ska utföras. Det är viktigt att vidta snabba 
åtgärder vid misstanke om sömnproblem hos patienter med demenssjukdom för att undvika 
försämring av hälsan som i sin tur kan leda till andra hälsoproblem. För att främja sömnen 
hos patienterna är det viktigt att ta reda på tidigare mediciner, sömnproblem och sömnvanor 
som kan påverka sömnen. Interventionerna i artiklarnas resultat var okomplicerade samt 
enkla att utföra av vårdpersonalen utan att det ledde till biverkningar eller stora kostnader 
för verksamheten. Några beprövade åtgärder är lätta att utföra av vårdpersonalen som till 
exempel att några minuter massage på patienterna regelbundet. Det fanns vissa åtgärder som 
krävde utrustning för att utföras som att ordna flera taklampor eller belysningsarmatur på 
fot. Även andra aktiviteter medförde kostnader för verksamheten. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Sömn är en viktig aspekt för att främja hälsan och för att ha en god livskvalité är det därför 
viktigt att forska vidare inom ämnesområdet. Förslag på vidare forskning är att identifiera 
och uppmärksamma miljöns inverkan för sömn för patienterna med demenssjukdom. 
Fortsatt forskning är därför viktig för att utveckla samt förbättra sömnkvalitén för 
patienterna med demenssjukdom. Vidare forskning kan medföra en ökad kunskap som är 
viktigt i den kommande vården och även fortsättning till forskningsområdet som sker nu. 
Slutligen vill författarna till examensarbetet betona att det ständigt behövs kunskap samt mer 
forskning om patienterna med demenssjukdom och vad som kan främja deras sömn. 
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Vårdpersonalen behöver uppdaterad information, återkopplingar samt utbildningar. Att 
ständigt utveckla samt eftersträva en hög forskningsnivå inom detta ämnesområde är viktigt 
då sömnproblematiken för patienterna med demenssjukdom ökar i samhället. Under 
processen uppmärksammades att få studier handlar om anhörigas upplevelser av patienter 
med demenssjukdom som har sömnproblem. Dessutom fanns få kvalitativt artiklar med 
patienters perspektiv, därför bör det lyftas fram mer om det området. 
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BILAGA B KVALITETSGRANSKNINGSMATRIS  

Granskades utifrån följande frågor av Friberg (2017) 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Vad är syftet och är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur har urvalet gjorts? (tex antal personer, ålder, inklusion- respektive exklusionskriterier) 

7. Hur har data analyserats?  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Svarar resultatet på syftet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Finns det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion?  

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden tex omvårdnadsvetenskapligt antaganden? 
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