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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjukdomen demens räknas som en av de största folksjukdomarna i Sverige. 
Symtomen kan variera mellan olika typer av demenssjukdom och i vilket sjukdomsstadie den 
drabbade befinner sig i men gemensamt för alla är att de ofta lider av sömnrubbningar. 
Sömnen är ett basalt behov för alla människor. Problem: Sömnrubbningar kan vara ett 
påtagligt problem för såväl individen med demenssjukdom, dess närstående och 
vårdpersonalen. Som behandling för dessa sömnrubbningar används ofta farmakologiska 
alternativ vilket i sig ökar risken för biverkningar med ökad risk för fallolyckor och 
läkemedelsinteraktioner med fler akutinläggningar på sjukhus som följd. Adekvata 
omvårdnadsåtgärder kan vara ett bättre alternativ men behöver synliggöras. Syftet är att 
beskriva icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som kan inverka främjande på 
nattsömnen för personer med demenssjukdom. Metod: En litteraturöversikt. Som underlag 
valdes 12 artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Resultatet: I Resultatet 
redovisas fyra kategorier som indirekt eller direkt främjade nattsömnen för personer med 
demenssjukdom. Kategorierna var ljusterapins inverkan, aktivitetsinverkan, robotdjurs 
inverkan samt alternativ behandling.  Slutsats: Nattsömnen för personer med 
demenssjukdom kan främjas genom de omvårdnadsåtgärder som redovisas i resultatet. 
Resultatet är dock inte generaliserbart utifrån rådande forskningsläge utan 
omvårdnadsåtgärderna måste utgå ifrån individuella förutsättningar, önskemål och behov.  

Nyckelord: Demenssjukdom, Icke-farmakologiska åtgärder, Litteraturöversikt, 
Omvårdnad, Sömnrubbningar, Watson. 

  



ABSTRACT 

Background: Dementia count among the largest group of diseases nationwide in Sweden. 
The symptoms can vary between the different subtypes of dementia and the different stages 
of progression but one common condition for all is frequent disruption of sleep. Sleep is a 
basal need for every human being. Issue: Inadequate night sleep can be a major issue for the 
person with dementia, their relatives and caretaking personnel. To remedy the lack of sleep 
pharmacologic means are often used which in itself creates a risk of side effects and an 
increased risk of trauma due to fall as well as pharmacological interactions which may cause 
need for hospitalized care. Proper methods of caretaking may prove a more efficient way but 
there is a need of presenting this as an efficient alternative. Aim: The aim is to describe 
which non-pharmacological nursing interventions that may have a positive impact on night 
sleep for people diagnosed with dementia. Method: A literature review. 12 articles were 
chosen as a basis, with both a quantitative and a qualitative approach. Result: Four categories 
are described in the result as indirectly or directly to have a positive effect on the night sleep 
for people with dementia. These categories were effect of light therapy, effect of activity, 
effect of robotic animals and alternative treatment. Conclusion: The night sleep for people 
with dementia can be improved by the nursing interventions which are reported in the result. 
The result cannot be generalized to a greater population based on current research but must 
address the individual abilities, wishes and needs.  

Key words: Caring, Dementia, Literature review, Non-pharmacological intervention, Sleep 
disruption, Watson. 
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1 INLEDNING 

Under en verksamhetsförlagd utbildning på ett äldreboende i västra Sörmland upptäcktes att 

personer med demenssjukdom ofta lider av sömnrubbningar. Sömnproblematiken utgör 

problem för den enskilda individen och kan leda till ett ökat lidande. Detta är något som även 

berör vårdspersonalen då vårdtyngden tenderar att bli större eftersom symtombilden hos 

personer med demenssjukdom kan förvärras vid bristfällig återhämtning och sömn. Ofta sker 

behandlingen vid sömnrubbningar med läkemedel (farmakologisk behandling) som dämpar 

oro eller andra sedativa läkemedel som hjälper personen med demenssjukdom att somna. 

Detta trots sjuksköterskans medvetenhet om bieffekterna av dessa läkemedel. En bristfällig 

nattsömn leder ofta till en oregelbunden dygnsrytm vilket kan leda till ökad trötthet under 

dagen för personen med demenssjukdom som därför tvingas sova under dygnets ljusa 

timmar för att erhålla en tillfredställd återhämtning. Intresset att studera ämnet väcktes 

ytterligare när en fördjupad kunskap på området efterfrågades av forskargruppen Långvarigt 

och självständigt liv (priliv) på MDH Mälardalens högskola. Att bemöta och vårda personer 

med demenssjukdom kräver kunskap. Patientgruppen med demenssjukdom är stor och 

oavsett vilken arbetsplats sjuksköterskan arbetar på sker vårdmöten med människor som 

diagnosticerats med sjukdomen. Förhoppningen är att denna litteraturöversikt kan bidra till 

ökad kunskap om icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som kan användas för att främja 

sömnen för personer med demenssjukdom. Det är även av författarna intresse att genom 

denna kunskapsökning kunna föra resultatet vidare och därmed nå ut till vårdpersonal och 

sjuksköterskor. Förhoppningsvis kan denna kunskap därigenom bidra till att minska onödigt 

lidande för personer med demenssjukdom. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras övergripande fakta om sjukdomen demens och dess påverkan på 

personen som drabbats. Vidare beskrivs vikten av sömn och återhämtning för människans 

välmående samt hur detta skiljer sig vid demenssjukdom. Därpå följer en beskrivning av 

läkemedelsbehandling vid sömnrubbningar samt hur anhöriga till personer med 

demenssjukdom påverkas. Därefter beskrivs riktlinjer och värdegrunder samt Watsons teori 

om transpersonell omsorg för att sedan mynna ut i en problemformulering. 
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2.1         Sjukdomen demens  

Demens är ett samlingsbegrepp för en rad olika sjukdomstillstånd där Alzheimers sjukdom, 

vaskulär demens, frontallobs demens samt Lewy-body demens är de vanligast 

förekommande typerna av demenssjukdomar. Sjukdomen beror på förändringar i hjärnan 

som påverkar bland annat tankeförmåga, minnesförmåga, kognition och drabbar vanligast 

personer över 65 år. Årligen insjuknar ca 25 000 människor i någon form av demenssjukdom 

och 130 000-150 000 människor beräknas leva med sjukdomen bara i Sverige. Sjukdomen 

demens finns i tre olika stadier beroende på hur långt sjukdomen är gången och hur påtagliga 

symtom patienten har. Den första kallas för mild demenssjukdom och förekommer i ett tidigt 

sjukdomsstadie och under denna fas brukar personen klara sig själv utan några större 

problem i vardagen. Under fasen måttlig demenssjukdom behöver den drabbade ofta mer 

stöd, tillsyn och hjälp för klara sig i sin vardag. I sista fasen som kallas svår demenssjukdom 

behöver personen hjälp med det mesta för att klara sin vardag och kan heller inte lämnas 

själv utan tillsyn och stöd. För att utreda en demenssjukdom och i vilket stadium personen 

befinner sig i mäts den kognitiva nivån både mentalt och fysiologiskt. Har personen i fråga 

ett avvikande kognitivt beteende kan det då röra sig om en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2017). Sjukdomsbilden medför även flertalet andra typer av symtom beroende på vilken typ 

av demens personen drabbats av.  Sömnsvårigheter, oro, stress, malnutrition är bara några 

av dessa besvär som är vanligt förekommande (Kamel & Gammack, 2006). Symtomen kan 

vara många hos personer som drabbats av demenssjukdom. Bland annat kan sjukdomen leda 

till apati, avvikande motorisk beteende, ångest, oro, lättirritation, depression, nedsatt aptit, 

hallucinationer och sömnproblem. De mest vanliga och framträdande symtomen vid 

demenssjukdom är apati, depression, irritabilitet, agitation och ångest. Detta beror på de 

förändringar i hjärnan som sjukdomen orsakar (Cerejeira, Lagarto & Mukaetova- Ladinska, 

2012). 

Att en person lever med demenssjukdom kan innebära att den förlorar delar av sin livsvärld, 

en upplevelse av osäkerhet, tappad kontroll över sitt liv men även en känsla av hemlöshet 

uppenbaras då varken det nya eller det tidigare hemmet känns som ett hem längre. 

Forskning visar att en del av den drabbades personlighet som fanns innan sjukdomen finns 

kvar även långt in i sjukdomens olika stadier. Demenssjukdom kan förändra individen 

beteendemässigt såväl som personlighetsmässigt. Personer som drabbas av sjukdomen kan 

uppleva sig själv på samma sätt som de alltid gjort men däremot kan omgivning få en 

förändrad syn på personen som inte stämmer överrens med den drabbades. Desto längre in i 

sjukdomsförloppet personen kommer förlorar personen mer och mer av sig själv och tappar 

tillslut kontrollen över sin egen personlighet. Detta kan bidra till att personer med 

demenssjukdom upplever sig tömda och värdelösa. Nutid och dåtid kan blandas ihop för 

personer som drabbats av en demenssjukdom. De har svårt att veta var de befinner sig eller 

komma ihåg vad de gjort under dagen då långtidsminnet och korttidsminnet inte längre 

särskiljer händelser. Detta kan visa sig genom att de berättar att de skött om barnen, tvättat, 

lagat mat under dagen eller att de plötsligt blir förvånade när främmande människor 

kommer in i deras hem för att plocka undan och saker eller sköta om dem. Omgivningen kan 

ha svårigheter att förstå personer med demenssjukdoms sätt att agera och kan därför få 

uppfattningen om att de är oförmögna att hantera dess vardagliga bestyr. Detta kan bidra till 
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att personer med demenssjukdom tenderar att känna sig förminskad och förödmjukad 

(Norberg, 2017).  

 

2.2 Sömn   

Ett tillfredsställt sömnbehov är grundläggande och sammankopplat med ett hälsosamt liv 

och livsstil. Det har en betydande faktor för psykisk och fysisk hälsa men har även en stor 

betydelse för individens välbefinnande. Sömnen påverkar beteenden hos individen, den 

optimala prestationsförmågan men även den fysiska prestationen och processer i kroppen. 

Den känslomässiga regleringen påverkas negativt om en människa lider av sömnbrist vilket 

även påverkar livskvalitén som tenderar att bli lidande utan sömnen. En störd sömn påverkar 

människans allmänstatus som speglar av sig under den vakna tiden på dygnet och kan visa 

sig genom försämrade fysiska och psykiska prestationer. En bra sömn bidrar till att den 

anatomiska kroppen och våra sinnen återhämtar sig och skapar bättre förutsättningar för 

prestationer som utförs under en människas vakentid på dagen (Brandolim Becker, Martins, 

Jesus, Chiodelli, & Stephen Reiber, 2014). Det senaste decenniets forskning visar att de som 

lider av sömnrubbningar har en ökad risk att drabbas av infektionssjukdomar, hjärt-

kärlsjukdomar, cancer men även ökad risk att utveckla depressioner. Bristande sömn kan 

påverka immunförsvaret negativt vilket också är orsaken till den ökade risken för 

infektionssjukdomar. En god nattsömn bidrar till ökad återhämtningen och minskar då 

risken för att drabbas av något av de tidigare nämnda sjukdomstillstånden (Irwin, 2014). 

Definitionen på en god sömn är att en person somnar inom 30 till 45 minuter från det att hen 

gick och la sig, att uppvaknande sällan sker under sömnen och att sovtiden täcker det 

individuella sömnbehovet. När problem eller hinder uppkommer som kontinuerligt påverkar 

sömnens längd och/eller kvalité har en person per definition drabbats av sömnrubbningar 

(Asp & Ekstedt, 2014).  

Sömn är något som fysiologiskt kännetecknas av kroppshållning och ögonläge. Det går att 

iaktta och se förändringar på dessa aspekter både under vaken och sovande tid. Det går även 

att se skillnad på dessa i djupsömn och ytlig sömn. Sömn kan kvalitetsmässigt delas upp i två 

olika principiella faser vilka kan mätas och diagnosticeras med elektroencefalografi (EEG). 

Vid en EEG undersökning mäts patientens hjärnaktivitet genom att elektroder fästs på 

huvudet och mäter elektriska signaler i hjärnan. Den ytliga sömnen kallas REM-sömn (Rapid 

Eye Movement). Den utgör den fas då en människa ännu inte kommit in i djupsömnsfasen. 

Under REM-sömnen har kroppen och hjärnan hög aktivitet och ögon rör sig snabbt under 

ögonlocken. Samtidigt som hjärnan är i en aktiv fas är aktiviteten låg i kroppens muskler. 

REM-fasen uppträder ofta under nattens slut då kroppen är mer utvilad. Under REM 

sömnen kan störningar inträffa som gör att det uppstår ett hastig men kortvarigt 

uppvaknande. Då uppvaknandet sker måste processen i kroppen början om i NREM fasen 

(Non-Rapid Eye Movement) som är den djupa sömnen då kroppen finner återhämtning. 

Denna process upprepas i normala fall 4-6 gånger per natt. I NREM fasen ingår fyra olika 

steg där varje steg innebär en allt djupare sömn. I denna fas rör sig ögonen med låg hastighet 
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(Non Rapid Eye Movement). Majoriteten av en normal och återhämtande sömn ska utgöras 

av N-REM. (Irwin, 2014).  

2.3   Sömnproblem hos personer med demens   

Människor över 65 år har en ökad risk att drabbas av sömnrubbningar jämfört med yngre 

människor och statistiken stiger ytterligare bland de som drabbas av en demenssjukdom 

(Shastri, Bangar, & Holmes, 2015).  Anhöriga till personer med demenssjukdom upplever 

ofta att sjukdomstillståndet medför en ökning av personen med demenssjukdoms nattliga 

aktiviteter vilket bidrar till minskad nattsömn och tid för återhämtning (Peng, Lorenz, & 

Chang, 2016). Sömnproblem kan ha en negativ effekt på hälsan och livskvalitén då risken för 

fallolyckor samt kronisk trötthet ökar i samband med en rådande sömnproblematik (Kamel & 

Gammack, 2006). Det blir allt vanligare med sömnrubbningar hos den äldre befolkningen 

men även för de människor som diagnosticeras med en demenssjukdom. En demenssjukdom 

påverkar individens kommunikation, bidrar till störda beteendefunktioner, försämrad 

förmåga att resonera samt minnes och funktionsnedsättningar men kan även leda till en 

bristfällig nattsömn. En god sömnkvalité har en positiv inverkan på individens 

prestationsförmåga i det vardagliga livet. Detta gäller för såväl friska människor som för de 

som lider av demenssjukdom (Shastri et al, 2015). 

2.4 Läkemedelspåverkan hos äldre  

Statistik visar att närmare åtta procent av de äldre över 65 år som läggs in på sjukhus av 

akuta anledningar har besvär som är orsakade av biverkningar från läkemedel och mer än 

hälften av dessa fall hade kunnat förhindras. All farmakologisk behandling medför risker 

såsom biverkningar och interaktioner. Allt fler äldre intar läkemedel och 

läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kraftigt de senaste två decennierna. En 

bidragande orsak till detta är utvecklingen inom läkemedelsindustrin. Nya läkemedel och 

behandlingar tas fram som förlänger liv vilket även bidrar till att människor i större 

utsträckning lever längre. Detta leder då således till att fler äldre använder sig av någon form 

av läkemedelsbehandling. En ökad läkemedelsanvändning ökar risken att drabbas av 

läkemedelsrelaterade problem för individen. Äldre människors fysiologiska funktioner är 

förändrade och metabolismen sker långsammare vilket ökar risken för att drabbas av 

kraftigare biverkningar och interaktioner med andra läkemedel. De flesta biverkningar är 

ofta lindriga såsom trötthet, rubbningar i mag-tarmkanal och muntorrhet men även dessa 

kan upplevas påfrestande och besvärande vilket kan bidra till en försämrad livskvalitét. Vissa 

läkemedel medför allt allvarligare biverkningar som till exempel påverkan på hjärtats 

funktioner eller ökad blödningsbenägenhet. Biverkningar kan även medföra symtom som 

yrsel och kan därmed öka antalet fallolyckor hos äldre (Socialstyrelsen, 2014; Min, Nadpara, 

& Slattum, 2016). Många äldre som lider av sömnrubbningar behandlas genom 

farmakologisk behandling. Ofta sker behandling då med sederande läkemedel vilket ökar 

risken för läkemedelsrelaterade fallolyckor (Min et al, 2016). Läkemedel med den aktiva 
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substansen benzodiazepiner är ett av de mest utskrivna och förkommande i många 

läkemedel. Bland annat förkommer det i läkemedel mot ångest, panik, agitationsanfall men 

även i sömnläkemedel. De som ofta behandlas med dessa läkemedelsgrupper under längre 

tidsperioder är personer som lider av demenssjukdom, sömnsvårigheter, personer med 

depression eller andra psykiska åkommor. Benzodiazepiner ger god effekt på psykologiska 

och neurologiska besvär men kan medföra allvarliga biverkningar efter en längre tids 

behandling. Biverkningarna kan vara ökad fallrisk, kognitiv försämring och förvirring, 

abstinensbesvär och eskalerade sömnrubbningar om medicinering avslutas för snabbt. Trots 

omfattande studier som påvisar att långtidsanvändning av benzoidiazepiner kan bidra till 

dessa allvarliga komplikationer används det fortfarande som långtidsbehandling i stora delar 

av världen (Jacob, Rapp, & Kostev, 2017).  

2.5 Att vara till anhörig till personer med demenssjukdom  

Att vara anhörig till en närstående med demenssjukdom kan vara påfrestande då personen 

med demenssjukdom ofta kräver ett omfattande stöd. Relationen tenderar att förändras och 

den anhöriga intar en mer omhändertagande roll än vad som speglat relationen tidigare. 

Detta kan för den anhöriga till en början kännas meningsfullt och som en självklarhet att 

finnas till och hjälpa sin närstående. Situationen kan dock lätt bli överväldigande såväl fysiskt 

som psykiskt (Lethin, Hallberg, Karlsson, & Janlöv, 2016). Många anhöriga har dock en vilja 

att ta hand om sin närstående så länge som möjligt även om påfrestningarna blir stora. 

Skuld, förnekelse och viljan att förlänga den tidigare relationen är några faktorer som hindrar 

den anhöriga att flytta sin närstående till en vårdinrättning. Det som ofta får anhöriga att 

släppa taget och be om hjälp är att dess närståendes symtom i form av sömnrubbningar och 

agitationer blir ohanterliga (Bramble, Moyle, & McAllister, 2009). En anhörig som lever nära 

en person som drabbats av demenssjukdom har en ökad risk att drabbas av stress, 

överbelastning och depression. En god kommunikation mellan anhöriga och vårdinrättningar 

där den anhöriga kan få stöd och rådgivning är en viktig aspekt för att den anhöriga ska 

uppleva kontroll över situationen (Lethin et al, 2016). Anhöriga till personer med 

demenssjukdom löper större risk att drabbas av depression, ångest och stress vilket kan bidra 

till en försämrad livskvalitét. Den mentala hälsan hos den anhöriga går hand i hand med den 

börda som den närstående med demenssjukdom medför den anhöriga (Weisman de Mamani, 

Weintraub, Maura, Martinez de Andino & Brown, 2018). För anhöriga kan den närståendes 

demenssjukdom innebära att de känner sig bundna att finnas till hands. Den anhöriga 

riskerar att tappa sitt sociala umgänge med familj, vänner och fritidsintressen uteblir. Detta 

kan därför bidra till att den anhörigas upplevelse av frihet förminskas eller helt försvinner 

vilket i sin tur kan leda till depressioner och stress (Quinn, Clare, Pearce, & Van Dijkhuizens, 

2008). 
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2.6 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Personcentrerad vård är den mest centrala och viktigaste delen inom vården av personer med 

demenssjukdom. Detta innebär att varje patient skall ses och behandlas som en unik individ 

där människan sätts i fokus och inte sjukdomen i sig. Detta förhållningssätt används i syfte 

att göra vårdmiljön och vården mer personlig för att öka förståelsen för den enskilde 

individen och därmed de symtomatiska problem som kan uppstå. Den personcentrerade 

vården är även multiprofessionell vilket innebär att all vårdpersonal genom teamarbete 

skapar en kontinuitet i vårdarbetet. Detta underlättar bedömningsarbetet kring patienten 

som ofta kräver flera perspektiv från personer med olika yrkeskompetenser. I det 

personcentrerade förhållningssättet ses patienten ur sitt sammanhang där även anhöriga och 

närstående är viktiga för att vårdpersonalen ska kunna skapa sig en tydlig bild över 

patientens värderingar, bakgrund, rättigheter och tidigare upplevelser (Socialstyrelsen, 

2017). Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska menar att omvårdnad är en 

legitimerad sjuksköterska största kompetens. Omvårdnaden innebär att en legitimerad 

sjuksköterska ska ha vetenskaplig kunskap inom det relevanta området och dess arbete och 

utförande ska vara tätt förknippat men en human människosyn. En sjuksköterska ska ta eget 

ansvar så att omvårdnaden bidrar till att förbättra, bibehålla eller återfå patientens hälsa. 

Sjuksköterskan ska även behandla sjukdom eller annat problem på ett sådant sätt att 

patienten kan uppleva välbefinnande under sjukdomsprocessen eller fram till livets 

slutskede. En sjuksköterska har även ansvar att utvecklas i takt med utvecklingen inom 

hälso- och sjukvården och därmed arbeta och vårda evidensbaserat. En legitimerad 

sjuksköterska ska även erhålla och upprätthålla kunskap inom det medicinska området. 

Sjuksköterskan ska även ta hänsyn till patientens ålder, kön, kultur, etnicitet, miljö och visa 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. I kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska framgår fyra etiska riktlinjer som ingår i ICN etiska kod och ska 

främja etiskt handlade i arbetet. De fyra etiska riktlinjerna är sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och medarbetare och 

sjuksköterskan och professionen. En personcentrerad vård har sin grund i humanistisk 

psykologi och handlar om att bemöta personen utifrån dess livsvärld, sammanhang och 

perspektiv. Detta innebär att personer ska vårdas, bemöts och behandlas som en unik individ 

och inte som sjukdomen den drabbas av. Vid sjukdom och ohälsa drabbas ofta inte bara en 

enskild individ då människan är beroende av sitt sociala sammanhang som innefattar 

närstående och andra betydelsefulla relationer som gör personen till den hen är. Nationellt 

såväl som internationellt definieras personcentrerad vård som både god och humanistisk. Att 

som sjuksköterska kunna sätta sig in i patienters perspektiv över sin situation, upplevelser 

och dess relationella sammanhang är det mest grundläggande för att kunna hjälpa en annan 

människa(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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2.7 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Som vårdvetenskapligt perspektiv valdes Watsons (2012) teori om transpersonell omsorg. 

Watson (2008) betonar att människan är en unik individ som är mångdimensionell och 

består av kropp, medvetande/sinne och det andliga/själsliga. Hälsa är en subjektiv 

upplevelse som innebär att människan upplever balans mellan dess upplevelser och 

förståelse för omvärlden och sin subjektiva verklighet. I Watsons (2012) teori om 

transpersonell omsorg är grunden för omvårdnad att människor värnar om mänskligheten 

både inom oss själva och hos andra utifrån flera dimensioner av människan. Detta innebär 

även att människan helt naturligt har förmåga och vilja att bry sig om och värna om andra 

människor medan omvårdnad avser vårdandet utifrån erfarenheter och kunskaper i en 

professionell yrkeroll som sjuksköterska. Även om begreppen särskiljs utgör omsorgen 

grunden i all omvårdnad och ska betraktas som ett moraliskt och etiskt ideal som vägledning 

i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Watson, 2008). Som vägledning för sjuksköterskans 

arbete för att uppnå vårdande finns de 10 Caritasprocesserna inkluderade i den 

transpersonella omsorgen där fokus är på hur sjuksköterskan skulle kunna åstadkomma 

vårdande med stöd av dessa. 

Den första av processerna handlar om att bry sig om sig själv och sina medmänniskor. Detta 

kan då bidra till en kärleksfull välvilja och tolerans som ligger till grund för den omsorgsfulla 

medvetenheten. Den andra innebär att som sjuksköterska ständigt vara närvarande i mötet 

och vårdandet. Genom att vara närvarande främjas och bevaras både sina egna och andra 

människors tro, hopp och grundläggandande värderingar. Patienten känner sig respekterad 

och sedd som en unik individ och inte bara en sjukdom eller ett symtom vilket möjliggör för 

sjuksköterskan att få ta del av patientens livsvärld i en ömsesidig gemenskap. Den tredje 

processen bygger på de två tidigare och handlar om att sjuksköterskan utvecklar sitt andliga 

liv. Detta är en livslång process för att komma i kontakt med sitt inre liv och på så sätt kunna 

sätta sig själv åt sidan och att hitta lösningen på problem som finns i det inre. Denna process 

innebär därför att sjuksköterskan genom sitt inre liv känner empati för andra vilket 

förhindrar en dömande inställning i mötet med patienter. I den fjärde processen utvecklas 

och bevaras förtroendeingivande relationer i vårdandet. En genuin och ömsesidig relation 

kan ses som en omvårdnadsåtgärd i sig och/eller skapa förutsättningar för andra 

interventioner då sjuksköterskan har en förståelse för vad patienten behöver. Som 

sjuksköterska är det av yttersta vikt att ge utrymme för positiva och negativa känslor. Känslor 

blir därför den femte processen av de tio. Känslor är en del av mänskligheten men en 

människa är per definition inte sina känslor då känslor kommer och går. Medvetenhet och 

närvaro är förutsättningar för att känslor får ta plats i möten vilket bidrar till att möten blir 

autentiska. Även om känslor inte definierar en människa utsöndras signaler om hur en 

person egentligen mår. Genom att vara observanta på andra människors känslor kan orden 

hen förmedlar uppfattas på ett helt annat sätt och personens livsvärld blir mer tydlig. Den 

sjätte processen handlar om sjuksköterskans förmåga att tänka kreativt när sjuksköterskan 

utnyttjar sina kunskaper. Här handlar det om att vårdhandlingar inte bara kan utföras på ett 

sätt utan att hitta kreativa lösningar utifrån situationen för att kunna ge en god, etisk och 

omsorgfull vård. Empirisk kunskap med vetenskaplig förankring är viktigt som underlag för 

omvårdnadsåtgärder men kunskap i sig är inte tillräckligt då den måste överföras via 

handling och en förståelse för vad som behöver utföras. Sjuksköterskan ska i den sjunde 
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processen kunna förmedla och skapa informations/kunskapsutbyte genom att beakta den 

enskilda patientens referensramar (Watsson, 2008). Genom att ta hänsyn till patientens 

bakgrund, kultur, tidigare erfarenheter och värderingar kan sjuksköterskan förmedla sig på 

ett sätt som patienten kan ta till sig och förstå. Även om sjuksköterskan har informerat 

patienten blir innebörden automatiskt inte att informationen omvandlas till kunskap och kan 

omsättas till patientens liv. Den åttonde processen innebär att som sjuksköterska vara 

kapabel att skapa en helande miljö. Målet är att patientens yttre och inre miljö ska leda till 

harmoni. Om patienten upplever miljön som oharmonisk tenderar dess energifält att hamna i 

obalans med ohälsa som följd. Den yttre miljön kan utgöras av saker som sjukhusets estetik, 

utsikt från rummet, att patientens integritet värnas eller rena sängkläder. En annan aspekt på 

miljö är att sjuksköterskan för patienten är en aspekt av miljön då bemötande och vårdande 

kan ha positiv eller negativ effekt på patientens energifält. Genom en att skapa en helande 

miljö kan förutsättningar skapas för att patienten ska uppleva miljön som trygg och 

harmonisk där patientens värdighet och privatliv bevaras. Den nionde processen innebär att 

sjuksköterskan med vördnad och respekt ska arbeta för att tillgodose människans 

grundläggande behov. Genom att rikta omvårdnadshandlingar med utgångspunkt att 

människan är en helhet skapas utrymme för patienten att utvecklas och läka. Patienten är i 

beroendeställning och förlitar sig helt på sjuksköterskans kunskaper. Det är därför av yttersta 

vikt att sjuksköterskan kan tillgodose alla patientens grundläggande behov, allt från det 

enklaste och basala till de existentiella behov som behöver tillgodoses. Om och när 

sjuksköterskan lyckas med detta blir omvårdnaden som bäst för patienten. Även de mest 

basala behoven såsom fysisk beröring har stor betydelse för hela människans välmående. 

Den tionde och sista processen handlar om att vara öppen för det abstrakta och andliga. 

Detta kan innebära att som sjuksköterska inte bara fokusera på det tekniska och 

vårdvetenskapliga i arbetsuppgifter utan ta tillvara på människors existentiella och andliga 

resurser såsom hopp, tron på mirakel, att någon ber för ens välmående eller att patienten 

försonas med sin situation. Allt detta är viktigt att som sjuksköterska beakta och skapa 

utrymme för (Watson, 2008). Denna teori valdes därför att personer med demenssjukdom är 

en sårbar grupp som ofta har ett behov av både omsorg och sjuksköterskans omvårdnad. 

Teorin har fokus på mänsklig omsorg och innehåller Caritasprocesserna som kan ses som en 

vägledning för sjuksköterskans arbete för att kunna uppnå vårdande och därmed värna om 

det mänskliga. Genom att se människan som en unik individ och respektera de olika 

dimensioner som utgör en individ främjas strävan att vårda människan och inte tillståndet. 

Det vårdvetenskapliga perspektivet kommer användas induktivt i examensarbetets 

resultatdiskussion för att få en jämförelse mellan det vårdvetenskapliga perspektivet och 

resultatet.   

 

2.8 Problemformulering  

Många personer i Sverige lider idag av någon form av demenssjukdom och om närstående 

inkluderas så uppskattas att över en miljon människor berörs direkt eller indirekt av 

sjukdomens inverkan på det dagliga livet. Demenssjukdom kännetecknas av att kognitiva 
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förmågor gradvis försämras. I takt med att sjukdomen fortskrider ökar personens besvärande 

symtom och de basala behoven såsom sömn behöver stödjas av andra eller på annat sätt. Det 

dagliga livet försvåras, dygnsrytmen kan förändras eller bli oregelbunden och en förändrad 

dygnsrytm med sömnrubbningar är vanligt. Sömnrubbningar hos personer med 

demenssjukdom kan bli ett påtagligt problem för både dessa individer men även för 

vårdpersonal och anhöriga. I många fall är det just sömnrubbningarna som är en direkt 

bidragande orsak till minskad tid för återhämtning för personen med demenssjukdom och 

personer i dess närhet samt en ökad vårdtyngd för vårdpersonalen. Vårdsituationen blir till 

slut ohållbar och brist på sömn medför negativa effekter på människans prestationsförmåga 

och välmående. Vid sömnrubbningar väljs ofta läkemedel som behandlingsform då dessa är 

beprövade och ger en snabb effekt. Forskning visar att många personer med demenssjukdom 

har farmakologisk behandling för att erhålla en adekvat sömn men trots detta kvarstår ofta 

sömnproblematiken även efter långvarig behandling. Vetenskaplig evidens påvisar även att 

risken för fallolyckor ökar för personer med demenssjukdom vilket kan innebär ett ökat 

lidande. Sjuksköterskans omvårdnad bidrar till att öka patientens välbefinnande genom att 

behandla människor som unika individer utifrån deras behov och förutsättningar. I 

sjuksköterskans ansvar ingår att bidra till säker vård och minska lidandet för personer med 

demenssjukdom. Sjuksköterskan inkluderar vanligen farmakologisk behandling i vården vid 

sömnrubbningar för personer med demenssjukdom. Kunskapen om vilka icke-

farmakologiska omvårdnadsåtgärder som kan främja nattsömn hos personer med 

demenssjukdom är otydlig eller saknas. Det finns därför ett behov av fördjupad kunskap om 

vilka icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som kan vidtas som kan främja nattsömnen 

för personer med demenssjukdom. 

 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som kan inverka främjande 

på nattsömnen för personer med demenssjukdom.  

 

4 METOD 

Analysmetoden som används i examensarbetet är en litteraturöversikt enligt (Friberg, 

2017a). Analysmetoden ansågs lämplig för att på ett adekvat sätt kunna sammanställa 

tidigare forskning om vilka icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder vårdpersonal och 
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sjuksköterskor kan använda för att främja en god nattsömn hos människor med 

demenssjukdom.  I en litteraturöversikt samlas redan evidensbaserad forskning för att hitta 

åtgärder, omvårdnadshandlingar, skapa en helhetsförståelse omkring ett fenomen och/eller 

skapa en översikt om tidigare forskning inom ett valt område. En litteraturöversikt kan 

innehålla både kvalitativ och kvantitativ material vilket skapar goda förutsättningar för att få 

en säker och evidensbaserad studie genom att endast inkludera redan publicerat material 

(Friberg, 2017a).  

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen i detta arbete har genomförts genom en litteratursökning i två olika 

databaser. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl plus där vetenskapligt 

material inom omvårdnad publicerats. En sökning i databaser med adekvat publicerade 

vetenskapliga artiklar ger ett tillförlitligt underlag att besvara syftet i examensarbetet 

(Karlsson, 2017). Den första artikelsökningen genomfördes i mars år 2018 som senare 

kompletterades med en förnyad sökning i april år 2019. Den nya sökningen genomfördes för 

att säkerställa att artiklarna fortvarande var aktuella och att inga nya publikationer gjorts 

med relevans för det berörda området. De viktigaste sökorden som används under 

datainsamlingen är ”dementia”, ”sleep”, ”treatment” och ”non-pharmalogical”. Dessa sökord 

utgjorde grunden i sökningarna och gav mycket sökträffar varpå sökorden då kombinerades 

med andra sökord i olika konstellationer. Sökord som användes, hur de kombinerades och 

dess utfall i huruvida de genererade relevant material för denna uppsats presenteras i 

sökmatrisen. (Bilaga A) För att kombinera sökorden på ett effektivt sätt användes Booleska 

operatorer såsom AND, OR och NOT. De Booleska operatorerna kan avgränsa sökningen, 

göra den mer specifik, expandera sökningen eller öka sensitivitet i sökningen (Karlsson, 

2017). Vid datainsamlingen gjordes sökbegränsningar och artiklarna skulle vara publicerade 

på engelska med fulltext, vara Peer Reviewed och vara publicerade från 2008 och framåt. 

Sökbegränsningen Peer Reviewed ökar enligt Friberg (2017b) både kvalitén och 

tillförlitligheten i artiklarna då de granskats av flera oberoende forskare. Utifrån artiklarnas 

abstract gjordes en inledande bedömning huruvida artikeln var relevant för det aktuella 

arbetet. Om den aktuella artikeln bedömdes relevant utifrån den inledande granskningen 

lästes hela artikeln noggrant för att säkerställa att den var aktuell och tolkats på ett adekvat 

sätt. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle handla om vårdpersonalens 

perspektiv, med fokus på personer med diagnosticerad demenssjukdom och beröra sömn. 

Exklusionskriterier var allt material som utformats med utgångspunkt från det medicinska 

ämnet. Datainsamlingen följdes av en kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2017c) 

kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. (se bilaga B) 

Kvalitetsgranskningens syfte är att säkerställa kvalitén på inhämtade artiklar där kvantitativa 

artiklar granskas med 13 frågor och betygssätts med poäng mellan 0-13 och kvalitativa med 

14 frågor som betygsätts med poäng mellan 0-14. Ingen artikel som fått mindre än 10 poäng 

vid kvalitetsgranskningen inkluderades. Detta för att säkerställa det bearbetade materialet är 

av hög kvalitet. (bilaga C) Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 12 artiklar som utgör 

underlag för denna litteraturöversikt. Av dessa var nio kvantitativa, två kvalitativ och en var 

av mixad metod. (se bilaga C) 
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4.2   Analys och genomförande 

Analys av inhämtade studier gjordes genom att följa tre analyssteg enligt Fribergs (2017a) 

beskrivning av allmän litteraturöversikt.  Steg ett innebär att det inhämtade materialet 

bearbetas genom att läsa igenom innehållet ett flertal gånger för att förstå sammanhang och 

helheten. Studiernas mest väsentliga delar sammanfattas och dokumenteras därefter vilket 

även innebär en validering av inhämtat material. Steg två innebär att studierna 

dokumenteras i en översiktstabell för att få en god översikt och struktur för att genomföra en 

dataanalys. I det tredje och sista analyssteget identifieras likheter och skillnader utifrån 

studiernas specifika områden såsom tillvägagångssätt, syften, utgångspunkter och resultat. 

Skillnader och likheter sorteras och kategoriseras under rubriker utifrån de 

aspekterna/områdena som handlar om samma sak (Friberg, 2017a).   

Ett helikopterperspektiv har använts som innebär att ha ett brett synfält och inte aktivt ha 

sökt efter specifikt material baserat på egen förförståelse. Den insamlade datan har sedan 

granskats utifrån en kvalitetsgranskningsmall och inget material har inkluderats i studien om 

de inte uppfyllt minst tio av de kriterier som ovan beskrivits. Efter kvalitetsgranskningen 

påbörjades dataanalysen som genomfördes stegvis. Det inhämtade materialet lästes igenom 

vid upprepade tillfällen för att säkerställa att materialet uppfattats korrekt och för att ge en 

god överblick över samtliga studiers olika delar vilket därmed ökar författarnas förståelse och 

kunskaper om det inhämtade materialet. Om oklarheter och funderingar uppstått gällande 

det inhämtade materialet har dessa antecknats och förts upp för diskussion författarna 

emellan. I enstaka fall har utomstående personer med adekvat utbildningsnivå och kunskap 

inom forskningsprocessen rådfrågats för hjälp med tolkning och funderingar kring svårtolkat 

studiematerial. Därefter dokumenterades materialet i en översiktstabell där syfte, metod och 

resultat sammanfattades för att underlätta senare bearbetning av materialet och 

dataanalysen. Författarna skrev ut översiktstabellen och förde diskussioner om huruvida 

materialet skulle kategoriseras utifrån skillnader och likheter i artiklarnas syften, metoder 

och resultatdelar. Slutligen presenterades detta som en sammanställning i löpande text i 

detta examensarbetsresultat.  

4.3       Etiska överväganden  

Forskaren bär det yttersta ansvaret för att sin forskning följer etiska regler och riktlinjer 

såsom att inte plagiera, förvanska eller att fabricera resultat (Codex, 2017). Eftersom 

examensarbetet utformas som en litteraturöversikt behövs inget tillstånd av etiska rådet för 

att involvera patienter eller annan mänsklig datainsamling (SFS 2003:460). Författarna har 

inte förändrat eller valt bort artiklar som inte delar dess personliga åsikter och författarnas 

förförståelse har till så stor del som möjligt lagts åt sidan. Vidare är artiklarna sökta efter 

relevanta sökkriterier såsom tidspann, peer reviewed, artiklar skrivna på engelska och detta 

med hjälp av relevanta sökmotorer för området vilket Friberg (2017a) menar är viktiga 

aspekter att ta hänsyn till för att säkerställa kvalité genom arbetet.  Material som publicerats 
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på engelska har noga tolkats och översatts för att undvika missförstånd och feltolkningar. 

Artiklarna har även kvalitetsgranskats enligt Friberg (2017c) kvalitetsgranskningsmall för att 

säkerställa att endast artiklar med pålitlig källa och evidensbaserad forskning används. I 

arbetet har det tydligt refererats enligt APA modellen för att informera läsaren om var 

källorna kan kontrolleras och vilka som publicerat forskningen. Detta är enligt Friberg 

(2017b) en viktig del i utformningen av ett arbete och säkerhetställer att plagiering inte skett.  

5 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras nedan genom en jämförelse mellan artiklarnas syfte, 

metod och resultat. I jämförelserna av artiklarnas syfte och metod delas artiklarna upp 

utifrån respektive ansats och redovisas separat utifrån om de är skrivna med kvalitativa eller 

kvantitativa ansats. Den studie som har använt sig av en mixad metod jämförs med de 

kvalitativa studierna i detta stycke. I resultatjämförelsen kommer samtliga artiklar jämföras 

med varandra oavsett ansats. I detta avsnitt kommer grupper som medverkat i studien 

presenteras som ”personer med demenssjukdom” eller ”vårdpersonal”. I bilaga C används 

istället begreppen ”patienter” och ”vårdpersonal” för att särskilja grupperna (se bilaga C). 

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Samtliga artiklar hade syftet att minska sömnrelaterade problem och förbättra sömnen för 

personer för demenssjukdom. Av de kvantitativa artiklarna hade samtliga som syfte att 

underlätta och/eller förbättra nattsömnen hos personer med demenssjukdom (Mccurry, 

Pike, Vitiello, Logsdon, Larson & Teri 2011; Burns, Allen, Tomenson, Duignan & Byrne, 

2009; Sekiguchi, Iritani & Fujita, 2017; Moyle et al, 2018; Harris, Culpepper Richards, & 

Grando, 2012; Lee & Kim, 2008; Bartfay, Stewart, Bartfay & Papaconstantinou, 2019; 

Shinno, Inami, Inagaki, Nakamura, & Horiguchi, 2008; Figueiro, Plitnick, Lok, Jones, 

Higgins, Hornick, & Rea, 2014). Några av de olika kvantitativa studierna hade även fler 

aspekter inkluderade i sina syften utöver att underlätta sömnen. De andra aspekterna 

handlade om att förändra personer med demenssjukdoms beteenden som kan ha en negativ 

inverkan på sömnen vilket därför främjar avslappning och vila. Fyra av de nio studierna som 

hade i syfte att minska sömnrelaterande problem och förbättra sömnen för personer med 

demenssjukdom hade även i syfte att förmildra agitationer och andra psykiska besvär (Burns 

et al, 2009; Shinno et al, 2008; Lee et al, 2008; Figueiro et al, 2014). En av de nio 

kvantitativa studierna hade också i syfte att undersöka om personerna med demenssjukdoms 

motoriska aktiviteter minskar till följd av omvårdnadsåtgärden som användes i studien 

(Moyle et al, 2018).  

Båda artiklarna med kvalitativ metod hade i syfte att förbättra nattsömnen för personer med 

demenssjukdom (Johanessen, 2013; Li, Grandner, Chang, Jungquist, & Porock, 2017). En av 
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de kvalitativa studierna inkluderade även i sitt syfte huruvida omvårdnadsåtgärden som 

användes kunde ge positiva effekter i att förmildra ångestsymtom för personer med 

demenssjukdom (Johannessen, 2013). I artikeln med mixad metod var syftet att undersöka 

personer med demenssjukdoms reaktioner av omvårdnadsåtgärden som genomfördes i 

studien. Detta för att undersöka om forskningen bidrog med gott för patienterna och om dess 

välbefinnande ökade (Gustafsson, Svanberg, & Müllerdorf, 2015).  

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

I de tolv studierna som inkluderats i denna litteraturöversikt varierar mätinstrument och 

datainsamlingsmetoder utifrån vilken ansats som använts i dessa. Studierna följer den ansats 

och datainsamlingsmetod som studien utformats ifrån. 

Två av de kvantitativa studierna använde sig av aktivitetsarmband och loggböcker i form av 

skrift eller ljudinspelningar som samlades in och fördes av vårdpersonal (Burns et al, 2009; 

Harris et al, 2012). Denna datainsamlingsmetod kallas för aktigrafi. En annan kvantitativ 

studie har använt sig av aktivitetsarmband som datainsamlingsmetod men då även 

kombinerat med videoinspelningar nattetid för att mäta deltagarnas sömn (Moyle et al 

2018). Endast en av de kvantitativa studierna har enbart använt sig av sömndagböcker för att 

dokumentera deltagarnas sömn. Sömndagböckerna har förts av vårdpersonal (Lee et al, 

2008). Tre av de kvantitativa studierna har utfört sin datainsamling genom strukturerade 

och standardiserade frågeformulär som besvarades av vårdpersonal (Figueiro et al, 2014; 

Sekiguchi et al, 2008; Shinno et al, 2008). En av studierna har använt intervjuenkäter som 

besvarades av vårdpersonal (Bartfay et al. 2019). Den sista studien av kvantitativ ansats har 

genomfört sin datainsamling genom strukturerade vårdintervjuer av vårdpersonalen som 

deltog (Mccurry et al, 2011) (Se tabell 1). De olika studiernas analysmetoder är SSPS, 

randomiserad kontrollerad studie, Pearson Chi- Square, Fisher Exact Tests, Anovas, 

deskriptiv statistik och statisk analys (Se Bilaga C).  

Av de studier som använt sig av kvalitativa eller mixed metod har en studie med kvalitativ 

ansats använt sig av fältnoteringar, loggböcker, rapporter samt fokusgruppsintervjuer av 

vårdpersonal (Johannessen, 2013). Den andra kvalitativa studien använde sig av 

aktivitetsarmband och sömndagböcker som fördes av vårdpersonal (Li et al, 2017). I studien 

med mixad metod användes ett skattningsformulär samt intervjuer av vårdpersonal och av 

anhöriga (Gustafsson et al, 2015) (Se tabell 1). De kvalitativa och även mixed metod använde 

sig av visuell analys, systematisk innehållsanalys och beskrivande statistik (Se Bilaga C).  

De olika studierna har använt olika mätinstrument för datainsamling. Tre av de nio 

kvantitativa studierna har använt sig av aktigrafi (Burns et al, 2009; Harris et al, 2012; Li et 

al, 2017). Det innebär att deltagana bär aktivitetsarmband kombinerat med sömndagböcker. 

En av studierna använde sig av accelerometer som innebär att deltagarna även här bär 

aktivitetsarmband men istället för att anteckna sömnen i dagböcker dokumenteras sömnen 

genom videoinspelningar (Moyle et al, 2018). Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) är ett 

mätinstrument i form av en skala som mäter sömnkvalité. I PSQI mäts subjektiv 

sömnkvalité, sömnfördröjning, sömntid, sömneffektivitet, sömnstörningar och om personen 
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använder sig av läkemedel som underlättar sömnen. Detta mätinstrument har använts i 

studien av (Figueiro et al, 2014). Sleep Disorder Inventory (SDI) som användes i en av 

studierna innefattar strukturerade vårdintervjuer där frekvenser, svårighetsgrad och 

vårdbehov gällande sömnproblematik bedöms (Mccurry et al, 2011). Två av artiklarna 

samlade in och dokumenterade data genom NPI-NH- skalan (Sekiguchi et al, 2017; Shinno et 

al, 2008). Det är en skala som används i kombination med ett frågeformulär ifyllt av 

vårdpersonalen. I formuläret ställs frågor om dess yrkestitel, arbetsschema, relation till 

deltagaren/deltagarna och dess observationer. En av de studierna som använde sig av NPI-

NH- skalan använde sig även av polysomnografi (PSG) (Shinno et al, 2008). PSG mäter RRG, 

ögonrörelser och muskeltonus genom att elektroder placeras på deltagarnas huvud (Se tabell 

1). 

Tabell 1. Översikt över artiklarnas metod och mätinstrument 

Artikel  Metod  Tekniska 

mätinstrument  

Datainsamlingsmetod  

Bartfay., E., Stewart, 

P., Bartfay, W. & 

Papaconstantinou. E. 

(2019)  

Kvantitativ  x Strukturerade 

intervjuer och enkäter 

Burns, A., Allen, H., 

Tomensen, B., 

Duignan, D. & Byrne, J. 

(2009) 

Kvantitativ  Aktigrafi  Aktivitetsarmband  

, ljudinspelad loggbok 

Figueiro., MG., Plitnick, 

B., Lok, A., Jones, GE., 

Higgins, P., Hornick, 

TR. & Rea, MS. (2014) 

Kvantitativ  ljusmätare 

(Daisymeter) 

PSQI 

Standardiserat 

frågeformulär  

Gustafsson, C., 

Svanberg, C. & 

Müllerdorf, M. (2015) 

Mixad metod Skattningsskala-CMAI 

(Cohen Mansfield 

Agitation Inventory) 

Intervjuer av personal 

och deltagare 

Harris, M., Culpepper 

Richards, K. & Grando, 

V. (2012) 

Kvantitativ  Aktigrafi  

 

Aktivitetsarmband och 

sömndagbok  

Johannessen, B. (2013) Kvalitativ  x Fältnoteringar, 

rapporter, loggböcker, 

fokusgruppsintervjuer  

Lee, Y. & Kim, S. (2008) Kvantitativ  x Sömndagbok  
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Li, J., Grander, M.A., 

Chang, Y-P., Jungqvist, 

C. & Porock, D. (2017) 

Kvalitativ  Aktigrafi  Aktivitetsarmband och 

sömndagbok 

Mccurry, SM., Pike, 

KC., Vitello, MV., 

Logsdon, RG., Larson, 

EB. & Teri, L. (2011). 

Kvantitativ  SDI Strukturerad 

vårdintervju 

Moyle, W., Jones, C., 

Murfield, J., Thalib, L., 

Beattie, E., Shum, D., 

O´Dwyer, S., Mervin, 

MC., Draper, B. (2018) 

Kvantitativ  Accelerometer  Aktivitetsarmband och 

videoobservationer 

Sekiguchi, H., Iritani, S. 

& Fujiya, K. (2017) 

Kvantitativ  NPI-NH skala Frågeformulär ifyllt av 

vårdpersonal 

Shinno, H., Inami, Y., 

Inagaki, T., Nakamura, 

Y. & Horiguchi, J. 

(2008) 

Kvantitativ  PSG  

NPI- NH skala 

Frågeformulär ifyllt av 

vårdpersonal 

 

I de olika studierna påvisades variationer utifrån i vilka länder studierna publicerats. Fyra av 

studierna publicerades i USA (Figueiro et al, 2014; Harris et al, 2012; Mccurry et al, 2011; Li 

et al, 2017). Två stycken publicerades i Japan (Sekiguchi et al, 2008; Shinno et al, 2008). 

Resterande var publicerade i Kanada, England, Sverige, Norge, Australien och Korea (Bartfay 

et al. 2019; Burns et al, 2009; Gustafsson et al, 2015; Johannessen, 2013; Moyle et al, 2018, 

Li et al, 2017). En jämförelse mellan de kvantitativa studierna påvisar även stora variationer 

på antal deltagare mellan studierna. I den studie med minst antal deltagare inkluderades 

endast fem personer medan den studie som hade flest deltagare har inkluderat 455 stycken 

(Shinno et al, 2008; Moyle et al, 2018). Studiernas längd varierade mellan två till tio veckor. 

Tre av studierna utfördes i fält under en fyra veckors period (Burns et al, 2009; Shinno et al, 

2008; Figueiro et al, 2014). Resterande studiers längd utgjorde större variationer. 

Åldersintervallerna på deltagarna i de kvantitativa studierna varierade mellan 60 till 90 år 

och deltagarna i samtliga studier skulle vara diagnosticerade med en demenssjukdom för att 

kunna inkluderas.  

En av de kvalitativa studierna gjorde en fältstudie som pågick under 90 dagar där 12 stycken 

sjuksköterskor och 24 patienter deltog. Deltagarna behandlades med olja med doft av 

lavendel innan sänggående för natten (Johannessen, 2013). I den andra kvalitativa studien 

inkluderades två demensenheter där 30 stycken deltagare deltog från den ena 

demensenheten och 18 från den andra. Deltagarna skulle vara minst 65 år och diagnosticerad 

med en demenssjukdom. Tiden som deltagarna utsattes för de olika omvårdnadsåtgärderna i 
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de kvalitativa studierna visade sig vara likvärdig då de båda pågick under tre månader. 

(Johannesson, 2013; Li et al, 2017). I studien med mixad metod valdes fyra deltagare ut med 

ett åldersspann mellan 82 till 90 år. Kravet för att få delta i studien var även att deltagaren 

skulle ha bott på vårdhemmet mellan 23 till 47 månader. Dessa deltagare var de som 

forskarna sedan förde statistik på. I denna studie valdes även 14 personer ur vårdpersonalen 

ut som deltagare i intervjuerna som genomfördes (Gustafsson et al, 2015). 

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat  

Detta examensarbetes syfte var att beskriva icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som 

kan inverka främjande på nattsömnen för personer med demenssjukdom.  I resultatet 

framkommer fyra olika kategorier innehållande icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

som inverkar främjande på nattsömnen hos personer med demenssjukdom. De olika 

kategorierna är ljusterapins inverkan i främjande av nattsömn, aktiviteters inverkan i 

främjande av nattsömn, robotdjurens inverkan i främjande av nattsömn samt beröringens 

inverkan i främjande av nattsömn. Dessa olika kategorier framställer resultatet om vad som 

kan främja nattsömn för personer med demenssjukdom och på det sättet skapa 

förutsättningar för att bidra till ett förbättrat välbefinnande hos dem. I resultatet kommer 

kvantitativa och kvalitativa studier inte skiljas åt utan jämförs tillsammans utifrån dess 

likheter och skillnader med fokus på vad som främjar sömnen.  

5.3.1 Ljusterapins inverkan i främjande av nattsömn 

I kategorin ljusterapins inverkan i främjande av nattsömn ingick fyra olika studier. I 

samtliga studier påvisades en förbättrad sömn med längre ihållande sömn under natten för 

personer med demenssjukdom. Ljusexponeringen och längden för själva sessionen hade en 

positiv inverkan på deltagarnas nattsömn både i antal uppvaknanden per natt men även på 

den totala sömntiden. Fyra kvantitativa studier påvisade att regelbunden ljusterapi gav 

positiv effekt på nattsömnen för personer med demenssjukdom (Mccurry et al, 2011; Burns et 

al 2009; Sekiguchi, 2008; Figueiro et al, 2014). Studierna varierade utifrån hur lång tid och 

vilken ljusstyrka som deltagarna exponerades för under omvårdnadsåtgärden. Mccurry et al 

(2011) använde sig av 2500 lux där deltagarna placerades framför en ljuslåda en timme per 

dag. I Burns et al (2009) (P< 0,05) studie användes två separata grupper som utsattes för 

olika lux styrkor. Standardgruppen exponerades för 100 lux och BLT- gruppen exponerandes 

för 1000 lux men samtliga under 90 minuter per dag. I Figueiro et al (2014) ( P< 0,05) studie 

exponerades deltagarna för mellan 300 till 400 lux dagligen under deltagarnas vakna tid. 

Deltagarna i Sekiguchi et al (2017)  exponerades till en början en ljusstyrka på 5000 lux 

under en timme per dag men ändrades sedan till 2500 lux under två timmar per dag då vissa 

av deltagarna blundade eller tittade bort från ljuset när de exponerades för 5000 lux.  

I Figueiro et al (2014) studie med ljusexponering med lägre styrka om 300-400 lux under 

deltagarens hela vakna tid påvisade en förbättring från 431 till 460 minuters ökad sömn per 

natt vilket motsvarar 29 minuter ökad sömn per natt. Sömneffektiviteten hos personerna 

med demenssjukdom ökade från 80 % till 84 %. Jämfört med Mccurrys et al (2011) studie 
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som använde sig av 2500 lux under en timme per dag bidrog studien till en förbättring på 

den totala sömntiden med 31 minuter på gruppen som exponerades för ljus. Deltagarna i 

kontrollgrupen hade en vakentid på 141 vakna minuter och exponeringsgruppen 110 minuter 

per natt. I Burns et al (2009) studie påvisades minst effekt. I denna studie där ljusexponering 

utgjordes av en styrka om 1000 lux under 90 minuter per dag visade en förlängning av den 

totala sömntiden med 12 till 18 minuter.  

I Figueiro et al (2014) studie påvisades en förbättrad sömn hos personerna med 

demenssjukdom efter fyra veckors behandling med ljusterapi. Effekten minskade sedan 

succesivt under de fyra veckorna som deltagarna utsattes för ljusterapin men större 

variationer i sömnen uppstod efter att ljusterapin avvecklades. Burns et al (2009) påvisade 

att effekten av ljusterapi bidrog till andra positiva effekter förutom en förbättrad nattsömn 

för vissa av deltagarna. Hos de personer där ljusexponeringen gav positiva effekter ökade inte 

bara dess nattsömn utan bidrog även till att deltagana sov mindre under dagtid. Mccurry et al 

(2011) studie visades att enbart ljusterapi eller i en kombination av gång (aktivitet) och ljus 

förbättrade deltagarnas nattsömn. I studien delades deltagarna upp i tre grupper inför 

interventionerna: en grupp med enbart gång, en grupp enbart ljusexponering och en grupp 

med en kombination av både och. Deltagarna som utsattes för ljusexponering i någon av 

grupperna var de som mättningarna kunde påvisa en förbättrad nattsömn för. I Sekiguchi et 

al (2017) framkom att ljusterapin hade positiv effekt på fyra av 20 deltagare men först efter 

fem till elva dagars behandling. Deltagarna fick en förbättrad och mindre uttalad 

sömnproblematik. Tre av de resterande deltagarna visade förbättring men först i ett senare 

skede efter att luxnivåerna minskades på grund av de problem som uppstod i samband med 

att deltagarna inte kunde koncentrera sig på ljuset eftersom de blundade eller tittade bort 

från ljusexponeringskällan. Studien visade att ljusterapin gav bäst effekt på de personer som 

befann sig i ett tidigt stadie i sin demenssjukdom och visade sämre eller utebliven effekt för 

de i ett sent sjukdomsstadie.  

5.3.2 Aktiviteters inverkan i främjande av nattsömn 

Både mental och fysisk aktivitet har påvisat positiva effekter och bidragit till en förbättrad 

nattsömn för personer med demenssjukdom. Fyra studier har använt sig av olika fysiska och 

mentala aktiveter där syftet var att förbättra nattsömnen för personer med demenssjukdom 

(Mccurry et al, 2011; Bartfay et al, 2019; Lee et al, 2008; Li et al, 2017).  

I en av studierna gjordes en jämförelse mellan en aktiv grupp och en inaktiv grupp (Bartfay et 

al, 2019). Det framkom att den aktiva gruppen hade en ökning på den totala sömntiden 

under natten. I Mccurrys et al (2011) studie innefattade tre olika konstellationer av ljus, gång 

och kombination av både ljus och gång som omvårdnadsåtgärd. De olika behandlingarna av 

ljus, gång och kombination av dem båda påvisade ett förbättrat resultat på deltagarnas sömn. 

I Lee et al (2008) studie påvisades att trädgårdsarbete var en god metod för att främja 

personer med demenssjukdoms nattsömn. Det påvisades i Li et al (2017) studie som använde 

PCDC (Person Centered Dementia Care) som omvårdnadsåtgärd för att förbättra sömnen att 

även det gav goda effekter. 
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I Bartfay et al (2019) studie där forskare mätte huruvida fysisk aktivitet kan ge positiva 

effekter på nattsömnen för personer med demenssjukdom påvisade goda resultat (P< 0,05). I 

studien delades deltagarna upp i en aktiv grupp och en inaktiv grupp. Den aktiva gruppen 

gick 57,6 minuter i veckan medan den inaktiva gruppen gick fem minuter i veckan och 

deltagarnas kvalitativa och kvantitativa sömn jämfördes sedan. Den kvalitativa sömnen mätte 

hur bra deltagarna sov medan den kvantitativa mätte hur länge deltagarna sov. Resultatet 

visade att den aktiva gruppen erhöll en bättre nattsömn beträffande den kvalitativa och den 

kvantitativa sömnkvalitén. Forskarna ansåg och rekommenderande att ett adekvats 

tidsspann på en persons nattssömn bör ligga mellan sex till nio sovande timmar per natt. Den 

aktiva gruppens resultat visade att nitton av tjugotvå deltagare sov mellan sex till nio timmar 

per natt vilket innebar att de då låg inom ramen för en adekvat sömncykel. Den inaktiva 

gruppen påvisade att endast två av arton deltagare sov tillräckligt antal timmar per natt. I 

den kvalitativa mätningen där deltagarna fick besvara enkätfrågor påvisade resultatet att två 

av tjugotvå deltagare hade en dålig nattsömn, tio stycken hade måttlig nattsömn och tio 

stycken hade en bra nattsömn. Den inaktiva gruppen visade att nio stycken hade dålig 

nattsömn, åtta stycken med måttlig och en person hade bra nattsömn. I Mccurrys et al (2011) 

studie användes daglig gång som en omvårdnadsåtgärd i en grupp. I den andra gruppen 

användes en kombination av daglig gång och ljusterapi. Båda omvårdnadsåtgärderna 

påvisade förbättring på den nattliga sömnen hos deltagarna. De personer som fullföljde 

kombinationsbehandlingen minst 4 gånger i veckan visade sig ha färre uppvaknanden per 

natt och en större procentuell ökning av den totala sömntiden. Den totala nattsömnen ökade 

med 39.8 minuter per natt. I den gruppen som enbart använde sig av ökad aktivitet ökade 

nattsömnen med 33.1 minuter per natt. I Lee et al (2008) studie påvisades att 

trädgårdsarbete på innergård gav positiva effekter på sömnkvaliteten och den nocturala 

sömnen vilket ledde till mindre antal uppvaknande per natt än innan deltagarna deltog i 

studien (P < 0,015). Studien påvisade en förbättring på den totala ihållande nattsömnen 

genom att deltagarna gick och la sig 35 minuter tidigare på kvällen och vaknade 20 minuter 

senare på morgonen. Studien påvisade även en ökad sömneffektivitet med 4.5 %. 

Trädgårdsarbete gav även positiva effekter för agitationer och kognitionsresultaten 

förbättrades signifikant. I Li et al (2017) studie som använde sig av PCDC som 

omvårdnadsåtgärd påvisade en förbättrad nattsömn hos personer med demenssjukdom. 

PCDC är ett arbetssätt som kan bidra till människors psykiska och fysiska välmående. 

Innebörden av PCDC är att upprätthålla en aktiv vardag för individermed demenssjukdom. 

Den aktiva vardagen kan innefatta fysiska aktiviteter som promenader men även mental 

aktivitet som exempel samtal, läsning, spel och eller annat som innebär mental aktivitet. 

Deltagarna visade en förbättrad nattsömn med färre antal sovande timmar på dagarna. Detta 

berodde på att personalen upprätthöll aktiveter och utförde en personcentrerad vård under 

dagen för deltagarnas psykiska och fysiska behov vilket resulterade i att deltagarna 

möjligheter att sova under dagen uteblev vilket ledde till en mer ihållande nattsömn.  

5.3.3 Robotdjuren inverkan i främjande av nattsömnen 

Resultatet visade att robotdjur gav positiva effekter gällande avslappning och lindring av 

psykiska besvär såsom aggressivitet och oro hos deltagarna i studien(Gustafsson et al, 2015; 
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Moyle et al, 2018). I Gustafssons et al (2015) studie där en interaktion med en robotkatt 

användes som omvårdnadsåtgärd påvisade goda effekter på deltagarnas 

kommunikationsförmågor och deltagarna upplevdes mer avslappnade med ett ökat 

välbefinnande som följd. Omvårdnadsåtgärden påvisade även positiva effekter genom att 

deltagarnas aggressionsnivåer minskades. Vårdpersonalen upplevde att de fick en bättre 

kontakt med patienterna och kommunikation mellan vårdpersonalen och patienten stärktes. 

Interaktionen med robotkatten ökade patienterna välbefinnande, trygghet och bidrog till att 

deltagarna blev mer avslappnade. För att mäta patienterna livskvalitét användes QUALID-

skalan där poäng sattes mellan 11-55.  Ytterligare en skala (CMAI) användes för att mäta 

agitationsnivåerna där poängen varierade från 29-103. Detta visade låga poäng för mindre 

agiterande beteende och ökad livskvalitet. Dock kunde inga direkta mätbara effekter påvisas 

gällande en förbättrad nattsömn för deltagarna i studien. I Moyles et al (2018) studie där 

robotdjuret istället var en säl påvisades att personerna med demenssjukdoms oro och 

aggressiva beteenden minskat (P<0.05). Sälsessionerna påvisade även effekt på en minskad 

motorisk aktivitet. Dock påvisades inga mätbara effekter på att omvårdnadsåtgärden hade 

förbättrat sömnmönstret hos personerna med demenssjukdom. Effekten på nattsömnen 

stördes av aktivitetsarmbandet och medförde viss problematik då deltagarna inte ville bära 

det samt att armbandet bars inkonsekvent. 42 % av deltagarna bar armbandet under dagtid 

och 67 % av deltagarna under natten.  

5.3.4 Alternativ behandling  

Tre av studierna har använt sig av alternativa behandlingsåtgärder för att förbättra 

nattsömnen hos personer med demenssjukdom. En studie använde sig av massage (Harris et 

al, 2012). En studie har använt sig av Aromaterapi (Johannessen, 2013). Den tredje studien 

har använt sig av Yi-Gan San som omvårdnadsåtgärd för att främja sömnen hos personer 

med demenssjukdom (Shinno et al, 2008). Samtliga studier visade goda resultat och 

deltagarnas nattsömn förbättrades markant. Effekterna var således att patienterna sov bättre 

på natten, hade en längre ihållande nattsömn med mindre antal uppvakningar och 

nattvandringar (Harris et al, 2012; Johannessen, 2013; Shinno et al, 2008). I två av studierna 

var deltagarna mer pigga och vakna under dagen och kunde föra bättre konversationer 

(Harris et al, 2012; Johannessen, 2013). I Harris et al (2012) studie har vårdpersonal utfört 

SSBM (slow- stroke back massage) som en omvårdnadsåtgärd. Massagen pågick under tre 

minuter innan sänggång på personerna med demenssjukdom. SSBM påvisade förbättringar 

med 36 minuter ökad nattsömn vilket motsvarade 13.86 % (P< 0,06). Studien påvisade även 

att 40 % av personerna med demenssjukdom sov sju timmar eller mer under den period de 

fick SSBM. Patienterna i denna studie uttryckte belåtenhet då de kände sig väl 

omhändertagna och mer älskade i samband med att massagen utfördes. I Shinno et al (2008) 

studie fick personerna med demenssjukdom inta 2.5 gram örtkapslar tre gånger dagligen i 

samband med måltider (P<0.05). Yi Gan San är en behandling med örter och naturliga 

ämnen från växtriket och med ett ursprungligt syfte att minska rastlöshet och aggressivitet 

men har i denna studie använts för att förbättra nattsömnen för personer med 

demenssjukdom. Studien påvisade att sömnen för personer med demenssjukdom 

förbättrades med 97 minuter i jämförelse med kontrollgruppen. Sömneffektiviteten påvisade 

även i studien med Yi-Gan San en ökning med 66.2 % från tidigare mätning med en 
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sömneffektivitet på 46.4%. I Johannessens (2013) studie utförde vårdpersonalen en 

behandling med Aromaterapi vårdpersonal droppade 12-15 droppar lavendelolja och fläktade 

ut doften i rummet. Studien påvisade att behandlingen gav positiva resultat för personer med 

demenssjukdom. Behandlingen bidrog till mindre nattvandring och personalen upplevde 

personerna med demenssjukdom som mer utvilad och pigga på förmiddagarna. En mer 

sammanhållande sömn med färre uppvakningar än tidigare påvisades som även bidrog till att 

personerna med demenssjukdom hade lättare att somna på kvällen. Studien påvisade att 40 

% av deltagarna beskrev att Aromaterapin gav mycket bra effekt, 33.3% uppgav att det gav 

bra effekt, 13.3 % uppgav att det gav viss men mindre effekt och kvarstående 13.3 % upplevde 

att det inte gav någon märkbar effekt alls för personer med demenssjukdom. Detta visade sig 

både motorisk med framför allt kognitivt genom att patienterna med demenssjukdom var 

mer aktiva i samtal och mer kommunikativa än de varit tidigare.  

6 DISKUSSION  

Syftet var att beskriva icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som kan inverka främjande 

på nattsömnen för personer med demenssjukdom. Resultatgenomgången visar att det finns 

flertalet omvårdnadsåtgärder som direkt eller indirekt antyds främja nattsömnen hos 

personer med demenssjukdom. I diskussionsdelen som följer kommer först författarnas val 

av metod att diskuteras följt av resultatdiskussion och till sist etiska överväganden. I 

resultatdiskussionen diskuteras studiernas syfte, metod och resultat. Detta kommer att 

ställas i relation till bakgrunden i denna litteraturstudie.  

6.1 Metoddiskussion  

I detta examensarbete har en litteraturöversikt enligt Fribergs (2017a) beskrivning använts 

för analys av insamlat material. Litteraturöversikt är en bra metod att använda sig av när 

forskare vill undersöka och fördjupa sig i tidigare forskning som finns inom ett specifikt 

ämne (Friberg, 2017a). En litteraturöversikt ansågs även som en lämplig metod då 

examensarbetets syfte var att beskriva icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som 

inverkar främjande på nattsömnen för personer med demenssjukdom. Metoden tillåter att 

både kvantitativt och kvalitativt material kan ingå för analys (Friberg, 2017a) vilket därmed 

ytterligare motiverade valet av metod då detta innebär att analys utifrån insamlad data då 

kan ge både bredd och djup. Författarna ansåg även att metoden var lämplig utifrån den 

tidsaspekten om 10 veckor vilket var den tidsram som fanns att förhålla sig till och en 

empirisk studie hade varit mer tidskrävande. Genom metodvalet gavs författarna möjlighet 

att på ett systematiskt sätt söka aktuella, relevanta och trovärdiga studier som på ett adekvat 

sätt kunde användas för att besvara studiens syfte. Metoden följdes enligt de steg som är 

beskrivna enligt Friberg (2017a). Till en början användes ett helikopterperspektiv för att inte 

tendera att missa relevant material. Författarna har i sin litteratursökning varit öppna i 
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inhämtning av ny forskning men även haft ett kritiskt förhållningssätt vilket enligt Friberg 

(2017a) är nödvändigt. Inklusionskriterierna som användes var att samtliga artiklar skulle 

vara peer reviewed, fulltext, skrivna på engelska, vara publicerade från 2008 och framåt, 

deltagarna skulle vara diagnostiserade med en demenssjukdom samt beröra sömn och vara 

förankrat med vårdsvetenskap. Inklussionskriterier är enligt Friberg (2017a) och Friberg 

(2017b) ett krav för att öka trovärdigheten och kvalitén i studierna. Artiklarna som användes 

i denna studie var ofta av kvantitativ ansats vilket författarna ansåg vara positivt då 

patientgruppen med demenssjukdom fokus ofta lider av kognitiva hinder. Detta innebär 

svårigheter att utföra forskning där personerna med demenssjukdom själva ska svara på 

frågor och beskriva sina subjektiva upplevelser eftersom detta då kan leda till en viss grad av 

otillförlitlighet i studierna och då även för det insamlade materialet till detta examensarbete. 

Författarna har haft för avsikt att allt insamlat material skulle vara av hög kvalitet med 

trovärdigt resultat men även vara överförbart med hög giltighet vilket även Polit och Beck 

(2017) beskriver som ett krav för all forskning. Med överförbarhet menas att resultatet ska 

vara överförbart och därmed vara användbart för andra grupper och med giltighet avses att 

resultatet inte har påverkats av personliga åsikter eller feltolkats (Polit & Beck, 2017). Vid 

databassökning framkom att ämnet var tämligen outforskat och det uppstod svårigheter att 

hitta tillräckligt många studier som var publicerade under senaste 5 åren och därför fick 

tidsavgränsningen förlängas till 10 år. Endast publicerat material som granskats peer 

reviewed har använts vilket stärker trovärdigheten. Peer Reviewed innebär att oberoende 

forskare har kontrollerat och granskat publikationen och inbringar högre trovärdighet 

(Friberg, 2017b). 

Att relevanta sökord används vid litteratursökningen möjliggjorde att syftet i studien kunde 

besvaras med relevant och tillförlitligt studiematerial. De viktigaste sökorden som användes i 

litteratursökningen var Dementia, Sleep, Treatment, Non- pharmacological and Caring. 

Sökningen resulterade dock i att författarna kunde dra slutsatsen att förekomsten av material 

med relevans var begränsad. De flesta studierna var kvantitativa vilket kan vara en svaghet då 

fler kvalitativa studier hade kunnat ge en mer konkret upplevelse av sömnproblematiken ur 

ett patientperspektiv. Att flertalet av studierna var kvantitativa ansågs dock av författarna 

som en styrka då det underlättade mätbarheten och resultatet kunde redovisas på ett 

tydligare vis. Då sökningen påvisade stora sökträffar med få användbara artiklar med 

relevans för studien begränsades sökningen genom att fler sökord som var mer specifika 

användes (se bilaga A). En ny litteratursökning gjordes 2019 för att se om forskningsläget 

uppdaterats och för att finna adekvat och tillförlitliga artiklar, vilket stärker trovärdigheten 

ytterligare. Enligt Polit och Beck (2017) skapas en större trovärdighet genom att liksom 

författarna i detta arbete, använda den senaste forskningen för det specifika ämnet. Att 

studien är gjord av två författarna anses även det som en styrka då risken för feltolkningar av 

den insamlade datan minskar. Författarna har genom att reflektera enskilt och därefter 

genom diskussioner kunnat fördjupa sig i allt material vilket även är en styrka och bidrar till 

högre kvalitet genom arbetet. Genom att examensarbetet granskats av fler författare än en 

ökar trovärdigheten enligt Polit och Beck (2017) då fler tolkningar och förslag möts på vägen. 

Författarna har även kvalitetsgranskat studiematerialet enligt Fribergs (2017c) 

kvalitétsgranskningsmallar, en för kvalitativa studier och en för kvantitativa artiklar (se 

bilaga B). En studie av mixad metod inkluderades som då granskats utifrån båda 
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kvalitetsmallarna. Genom att författarna har granskat studierna kritiskt, endast valt studier 

med hög tillförlitlighet från tillförlitliga databaser, granskat studierna utifrån 

kvalitetsgranskningsmallarna, presenterat studiernas resultat utan att vidta eller förvränga 

egna tolkningar samt varit fler än en person som granskat och tolkat studierna syfte, metod 

och resultat kan genomgången anses ha hög trovärdighet och följer de beskrivningar som ges 

för att uppnå detta (Friberg, 2017c; Polit & Beck, 2017). Resultatet presenteras med tydlighet 

och författarna har med hjälp av inhämtat material kunna besvarat studiens syfte. 

Genomgående i arbetet har reflektioner och diskussioner mellan författarna pågått vilket 

bidragit till att tolkningarna av det insamlade materialet är så sanningsenliga som möjligt 

vilket bidrar till att giltigheten i studien stärkts (Polit & beck, 2017). 

Överförbarhet av en studies resultat innebär att resultatet går att överföra till andra grupper 

(Polit & Beck, 2017). Genom att studierna som utgör examensarbetets resultat är gjorda i ett 

flertal olika länder som omfattar större delar av världen påvisades att det valda ämnet är ett 

problem som rör stora delar av världen. Överförbarheten kan vara stor då många länder och 

världsdelar är i behov av kunskap och underlag för att förbättra omvårdnadsarbetet genom 

omvårdnadsåtgärder som kan främja en god nattsömn för personer med demenssjukdom. 

Dock kan en stor variation finnas i hur omvårdnadsarbetet bedrivs länderna emellan men 

även kulturella och socioekonomiska skillnader vilket utgör en svaghet i resultatet. Det går 

heller inte att utesluta huruvida utbildningsnivån skiljer sig mellan sjuksköterskor och 

vårdpersonal mellan de olika länderna. Om större delen av artiklarna kommit ifrån Sverige 

eller kringliggande länder med liknande kultur, utbildningsnivå och socioekonomisk status 

hade överförbarheten tenderat att bli ännu högre. Dock anser författarna att styrkor kan 

finnas i dessa skillnader då länder kan dra lärdom av varandra på alla plan. Två av studierna 

har inkluderats i examensarbetet trots att de inte kan påvisa någon direkt effekt avseende 

förbättrad nattsömn för personer med demenssjukdom. Detta beslutades på grund av att 

studierna påvisar positiva effekter av faktorer som kan ha en indirekt främjande påverkan på 

nattsömnen hos dessa personer (Gustafsson et al, 2015; Moyle et al, 2018).  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet i detta examensarbete var att beskriva icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som 

kan inverka främjande på nattsömnen för personer med demenssjukdom. I 

resultatdiskussionen kommer studiernas syfte och metod att diskuteras. Studierna resultat 

kommer även att diskuteras i relation till studiens bakgrund och det valda 

omvårdnadsperspektivet utifrån Watsons (2012) teori om transpersonell omsorg.  

6.2.1 Studiernas syfte och metod  

I materialet som beskrevs i resultatet inkluderades båda kvantitativa och kvalitativa studier. 

Det hade varit önskevärt att finna och inkludera fler kvalitativa studier som levde upp till 

inklusionkriterierna och som även kunde besvara syftet i denna studie. Utifrån studiens 

inklussionskriterier och syfte kunde endast två kvalitativa studier inkluderas.   
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I de nio olika kvantitativa studierna som utgör resultatet i denna studie har samtliga haft i 

syfte att minska sömnrelaterande problem och förbättra nattsömnen för personer med 

demenssjukdom. Studierna har använt sig av olika datainsamlingsmetoder för att kunna 

besvara sina syften. Två av de kvantitativa studierna har använt sig av aktivitetsarmband, 

loggböcker förda av vårdpersonal samt ljudinspelningar. En av de kvantitativa studierna har 

utfört sin datainsamling på liknade sätt men har använt videoinspelningar istället för 

loggböcker i kombination av aktivitetsarmbanden. En annan studie har samlat in data genom 

sömndagböcker. Genom att studierna använt sig av aktivitetsarmband som är ett testat 

mätinstrument ökar reliabilitet på grund av att det ger samma mått oavsett mätpunkt om det 

inte är så att en förändring verkligen har skett (Billhullt, 2017). En kvantitativ studie har 

utfört datainsamlingen genom sig av intervjuenkäter besvarade av vårdpersonal och en 

annan av de kvantitativa studierna har utfört datainsamlingen genom strukturerade 

intervjuer av vårdpersonalen. När strukturerade intervjuer används som 

datainsamlingsmetod ställs frågor som endast går att besvara med ja eller nej. Detta är en 

passande metod för att samla in kvantitativ data (Danielson, 2017). Tre kvantitativa studier 

har använt sig av en liknande metod genom strukturerade och standardiserade 

frågeformulär. Att sammanställa dessa formulär är tidskrävande men erbjuder en enkel 

metod för att samla in relevant kvantitativ data som besvarar syftet. Enligt Polit och Beck 

(2017) är fördelen med enkäter att datainsamlingsmetoden är flexibel och mycket innehåll 

kan bearbetas. Dock finns det en risk att datainsamlingen inte kan tokas på djupet och viktiga 

subjektiva upplevelse inte inkluderas.  

Flera av de kvantitativa studierna har använt sig av randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

som analysmetod. Enligt Billhullt (2017) är en randomiserad kontrollerad studie ett 

tillförlitligt sätt att genomföra en studie på och kan vara väldigt lämplig analysmetod för att 

undersöka behandlingseffekter för olika sjukdomstyper och bidrar till att resultat och 

slutsatser blir tillförlitligt. I de kvalitativa studierna samt i studien med mixad metod har de 

använt sig av olika datainsamlingsmetoder för att kunna besvara sina syften. En av de 

kvalitativa studierna har använt sig av fältnoteringar, loggböcker, rapporter och 

fokusgruppsintervjuer. Datainsamlingsmetoden fokusgruppsintervjuer innebär att samla 

grupper för att diskutera upplevelser relativt fritt under ledning av en moderator. 

Diskussionerna kring ett fenomen dokumenteras och utgör sedan grunden för en analys. 

Detta är en bra metod för ämnen som är komplexa men även lämplig för att studera 

människors erfarenheter och ger även möjligheter att få en bred och djup bild av ett fenomen 

(Wibeck, 2017). Resterande kvalitativa och den mixade metoden har använt sig av 

aktivitetsarmband i kombination med sömndagböcker eller skattningsformulär samt 

observationer och intervjuer av vårdpersonal. I en kvalitativ ansats ställs intervjufrågorna 

med öppna frågor där vårdpersonal har möjlighet att på in på djupet och berätta sina 

upplevelser om ett fenomen (Danielson, 2017).  

6.2.2 Studiernas resultat   

Resultatet visade att ljusterapi gav viss effekt på nattsömnen hos personer med demens. Alla 

fyra studier som använde sig av ljusterapi visade att det gav en längre sammanhållande 

nattssömn och gav en förbättrad sömnkvalitet. Lux nivåerna som användes i de olika 



24 

studierna varierade mellan olika styrkor men dessa ljusskillnader visade sig inte påverka 

sömntiden nämnvärt. De differenser som påvisades mellan de olika studierna med ljusterapi 

indikerar att det kan ha funnits andra avgörande faktorer som påverkat deltagarnas 

nattsömn såsom soltimmar i olika länder, ljusinsläpp eller att interventionen i sig hindrade 

deltagarna från att sova under dagen. Genom att förbättra sömnen hos personer med 

demenssjukdom bidrar detta inte bara till hälsovinster för individen utan kan även leda till 

en minskad vårdtyngt för personalen. Detta stämmer med tidigare forskning av Becker et al 

(2017)  som menar att en försämrad sömn har en stor inverkan på personer med 

demenssjukdoms välbefinnande. En kortare sömntid påverkar prestationsförmåga och 

allmänstatus som resulterar i att den vakna tiden på dygnet blir ett ökat lidande både fysisk 

och psykiskt. Detta stämmer också med vad Kamel et al (2006) påtalar att personer med 

demenssjukdom befinner sig i riskzonen för sömnrubbningar vilket gör följderna stora då 

deras kognitiva förmåga samt minnesförmåga redan är nedsatt. Genom att påverka miljön 

genom tillexempel ljusterapi hos en patient kan det inverka positivt på dennes välbefinnande 

och harmoni. Detta överensstämmer med Watsons (2008) omvårdnadsteori som beskriver 

vikten av att sjuksköterskan i sin roll måste arbeta för att skapa en helande miljö kring 

patienten. Genom att skapa en helande miljö skapas harmoni hos patienten som kan bidra 

till att patienten upplever värdighet och ses och behandlas som en unik individ. Resultatet i 

de studier som använt sig av ljusterapi visade att varken styrkan på ljuset eller längden av tid 

de exponerades för ljus hade en avgörande effekt då studierna som använde sig av olika lux 

styrkor och exponeringstid visade liknande resultat. Detta kan innebära att miljön kan ha 

vara den avgörande faktorn som bidrog till de sömnförbättringar som resultatet påvisade. En 

annan aspekt som uppmärksammades är att omvårdnadsåtgärderna i sig kan ha bidragit till 

att deltagarna uppmärksammades av vårdpersonalen i större utsträckning vilket kan ha haft 

en positiv påverkan på den förbättrade nattsömnen som påvisades. Detta stämmer med 

Watsons (2008) teori om att betrakta och behandla människan som enskild individ och vara 

närvarande i mötet och vårdandet. Genom att vårdpersonal handlar vårdande skapas en 

kontakt och en djupare förståelse för personer med demenssjukdoms livsvärld och bidrar till 

en genuin känsla av respekt och uppmärksamhet i vårdmöten.  

Resultatet visade att både aktiv och mental aktivitet kan ge en förbättrad nattsömn. Genom 

att vårdpersonalen tillgodosåg patientens individuella behov genom meningsfulla aktiviteter 

och fysisk aktivitet bidrog det till en förbättrad nattsömn och deltagarna blev mentalt och 

fysiskt stimulerade. Deltagarna fick sina innersta behov uppfyllda vilket ledde till 

avslappning och tillfredställelse. Enligt Socialstyrelsen (2017) är den personcentrerade 

vården den mest centrala och viktigast delen inom vården av personer med demenssjukdom. 

Varje person ska ses och behandlas som en unik individ där personen och dess sammanhang 

sätts i fokus och inte sjukdomen i sig. Vid sjukdom och ohälsa drabbas inte bara en enskild 

individ utan hela det sociala sammanhanget hen lever i vilket även inkluderar anhöriga. 

Detta styrks även av Bramble et al (2009) som beskriver att anhöriga har svårt att släppa 

taget om sina närstående som drabbas av demenssjukdom. De anhöriga vill gärna finnas till 

hands för att förlänga relationen med sin närstående. Därför kan det vara av stor vikt att 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom utgår ifrån en personcentrerad vård där 

anhöriga inkluderas. Watson (2008) beskriver i sin teori om att det är av yttersta vikt att 
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vårdpersonalen tillgodoser människans grundläggande behov. Om och när sjuksköterskan 

lyckas med detta blir omvårdnaden som bäst.  

 Resultatet visade att omvårdnadsåtgärder med robotdjur inte påvisade någon mätbar 

förbättring gällande sömnen för personer med demenssjukdom. Däremot framkom att 

interaktioner med robotdjuren minskade aggressioner och oro vilket bidrog till en ökad 

livskvalité som indirekt kan ha gett positiva effekter i främjandet av nattsömnen. Enligt 

Cerejerira et al (2012) är agitation och ångest några av de vanligaste symtomen hos personer 

med demenssjukdom. Att minska dessa symtom kan därför generera en indirekt effekt i 

främjandet av en förbättrad nattsömn för personer med demenssjukdom. Genom att 

vårdpersonalen observerade personerna med demenssjukdoms beteenden och förändringar i 

mötena med robotdjuren påvisades att personerna med demenssjukdom var mer 

avslappnade och visade mindre tendenser till agitation. Detta kan kopplas till Watsson 

(2008) som skriver att sjuksköterskan skapar relationer med individen för att kunna läsa av 

vad den behöver för att uppleva välbefinnande. Genom att vara kapabel till att läsa av känslor 

och ge utrymme för att individen skall kunna utrycka dem skapas en förståelse om personen 

med demenssjukdoms livsvärld.  

Resultatet visar att olika sätt av alternativ behandling kan främja nattsömnen och ger en 

längre sammanhållande sömn under natten för personer med demenssjukdom. Detta genom 

att deltagarna blev piggare under dagen vilket resulterade att de kunde föra konversationer 

mer adekvat och var mer aktiva under den vakna tiden på dygnet. Det framkom att personer 

med demenssjukdom uttryckte att de kände sig mer älskade och väl omhändertagna vid de 

tillfällena de fick massage. Detta stämmer väl överens med Watson (2008)  som menar att 

sjuksköterskan, genom en genuin och ömsesidig relation som präglas av öppenhet och 

förståelse, ser patientens upplevda behov och situation. Omvårdnad innebär att bland annat 

förmedla och ge kärlek som ger möjlighet att bygga förtroendeingivande relationer. Det är 

viktigt att sjuksköterskan och personen med demenssjukdom skapar en relation till varandra 

där deras livsvärld kan mötas och ett förtroende för varandra växer fram då varje individ har 

ett grundläggande behov av välbefinnande som bör uppfyllas av sjuksköterskan. Resultatet 

visade att vid de tillfällena deltagarna fick kroppslig beröring genom omvårdnadsåtgärder 

som när massage utfördes fick vårdpersonal och patient tid för varandra och vilket kan ha 

bidragit till att en tillitsfull relation skapades. Detta stämmer också in med Watsons (2008) 

teori om att beröring även förmedlar kärlek som är en viktig del i omvårdnaden. Det kan 

även kopplas till Svensk sjuksköterskeföringen (2017) som skriver att en sjuksköterska bör 

kunna se, bemöta och behandla patienter som unika individer utifrån dess livsvärld och 

behov. I studien som använde sig av Aromaterapi som omvårdnadsåtgärd droppades en olja 

med doft av lavendel i personerna med demenssjukdoms rum. Omvårdnadsåtgärden 

genomfördes därför genom att förändra vårdmiljön och göra den mer helande. Watson 

(2008) menar att miljön blir helande när människans inre och yttre miljö är i harmoni med 

varandra vilket kan bidra till ökad trygghet och välbefinnande för personer med 

demenssjukdom.  

Resultatet visar att sömnen kan främjas av icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder men att 

dessa inte använts regelbundet då sjuksköterskorna tidigare inte varit medvetna om de 

positiva effekter som detta kan medföra förrän de fått prova detta. Eftersom tidigare 
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forskning visar att många äldre ofta har sömnrubbningar och att demenssjukdomen i sig ökar 

risken ytterligare är detta ett viktigt område att söka kunskap inom. Ofta används 

benzodiazepiner som behandling mot sömnrubbningar för äldre där även personer med 

demenssjukdom inkluderas (Cerejeira et al, 2012). Med denna behandlingsmetod tillkommer 

även en del biverkningar som bland annat är ökad fallrisk, kognitiv försämring och förvirring 

(Jacob et al, 2017). Eftersom resultatet i denna studie påvisar potentiella icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder som kan främja nattsömnen för personer med demenssjukdom bör 

dessa övervägas som en första åtgärd vid behandling av sömnrubbningar.  

6.3 Etikdiskussion  

Under framställande av examensarbetet har författarna inte upplevt eller stött på några 

etiska hinder. Författarna har noggrant valt ut material från pålitliga vetenskapliga databaser 

(PubMed, Cinahl+) som sedan både enskilt och tillsammans vid upprepade tillfällen lästes 

igenom och som lade grunden för tolkningsdiskussioner när behov av detta uppstod. 

Studierna som använts till examensarbetet valdes efter relevans och inte av utifrån 

författarnas personliga värderingar eller förförståelse. Författarna har inte plagierat, 

förvanska eller fabricerat det bearbetade materialet vilket Codex (2017) menar är viktigt för 

ett kvalitetssäkert arbete. Tillsammans har författarna diskuterat studiernas metod, syfte och 

material och kontrollerat att dessa uppfyller alla kvalitétskriterier och därmed kunde 

användas för att besvara examensarbetets syfte. Material som varit svårtolkat på grund av det 

engelska språket har översatts genom att författarna tagit hjälp av lexikon, uppslagsverk eller 

en webbaserad översättningstjänst. Författarna har även tagit hjälp av utomstående parter i 

situationer då studier varit svårtolkade för att minimera risken för misstolkningar av 

inhämtat material. Samtliga studier har granskats och kvalitetsgranskats utifrån en 

kvalitetsgranskningsmall för att säkerställa pålitligheten i studier med evidensbaserad 

forskning. Detta stämmer överens med Fribergs (2017c) krav på kvalitétsgranskning.  

Författarna har under arbetsprocessen inte frångått några av inklussionsskriterierna för att 

säkerställa att arbetet genomgående är av god kvalitet. För att undvika plagiering har APA- 

manualen använts som stöd för referenshantering för att undvika plagiering och för att 

tydligt påvisa det inhämtade materialets ursprung vilket följer riktlinjer enligt Codex (2017). 

Vid ändringar under arbetsprocessen har texterna återigen kontrollerats mot 

ursprungmaterialet för att undvika plagiering. 

7 SLUTSATS  

Syftet med studien var att beskriva icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som kan 

inverka främjande på nattsömnen för personer med demenssjukdom. Även om resultatet 

påvisar positiva effekter av de omvårdnadsåtgärder som genomfördes direkt i samband med 
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att omvårdnadsåtgärderna genomfördes eller indirekt som en bieffekt av dessa. Bäst effekt på 

sömnen gav mental och fysisk aktivitet och olika typer av alternativa behandlingar såsom 

massage, Yi gan san och Aromaterapi. Resultatet indikerar att det finns svårigheter i att dra 

generella slutsatser om omvårdnadsåtgärderna utifrån rådande forskningsläge kan främja 

individernas sömn. Detta kan i nuläget enbart utvärderas utifrån personens individuella 

förutsättningar, önskemål och behov. Resultatet inbringar därför inte evidens för att en 

specifik behandling kan användas generellt. Detta resultat visar dock på att det ytterst 

handlar om att kombinera personalens förhållningssätt och arbetssätt tillsammans med 

någon av omvårdnadsåtgärderna som utgör resultatet i detta examensarbete och som då 

kombineras efter patienternas individuella förutsättningar och behov. Att det skulle finnas en 

enskild omvårdnadsåtgärd som svar på frågan om hur sjuksköterskan kan främja 

nattsömnen för individer inom denna patientgrupp förefaller för författarna som föga 

sannolikt. Den enskilda individens förutsättningar och behov måste beaktas i varje 

vårdsituation och sjuksköterskan bör inte generalisera utifrån sjukdomsbilden. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Det aktuella ämnets forskning är begränsat och det behövs fler och större studier då 

patientgruppen är stor och sömnen är viktigt för individers hälsa och återhämtning. Studier 

som finns idag är gjorda på ett smalt urval och större och längre studier kan därför 

motiveras. Vidare efterfrågar författarna interventionsstudier, case-controll studier samt fler 

kvalitativa studier utifrån ett patientperspektiv men är utifrån patientgruppen kognitiva 

funktionsnedsättningar förmodligen svåra att genomföra. Författarna anser därför att 

forskningens fokus bör ligga på personalens engagemang i att bedriva personcentrerad vård 

och vilka förutsättningar som finns. Den personcentrerade vården och sjuksköterskans 

förmåga att behandla patienter som unika individer kan ha betydelse för att främja personers 

hälsa i sin helhet som i sin tur kan främja dess nattsömn.  
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Bilaga B 

Kvalitetsmall 

Artiklarna har granskats utifrån Friberg (2017c) granskningsfrågor för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Citerar enligt Friberg (2017c).  

Frågor vid granskning av kvalitativa studier: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i 

så fall formulerat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är 

dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskap teoribildning 

beskriven? Hur är denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet: Är det klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur är data analyserat? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter 

ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras 

metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till 

exempel vårdvetenskapliga antaganden? 

Frågor vid granskning av kvantitativa studier: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i 

så fall formulerat och avgränsat? 
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 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är 

dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 

beskriven? Hur är denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, 

inklusions- respektive exklusionskriterier)? 

 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder 

användes? Var dessa adekvata? 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I 

så fall hur? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras 

metoden i så fall, till exempel vad gäller 

generaliserbarhet? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till 

exempel omvårdnadsvetenskapliga antaganden?  

(Friberg, 2017c, ss. 187-188).  
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frågeformulär 

besvarat av 

vårdpersonal.  

 

  

 

 

Gustafsson, C., 

Svanberg, C. & 

Müllerdorf, M  

 

Using a robotic cat in 

dementia care. 

 

Journal of 

gerontological 

nursing  

2015 

 

Sverige 

Syftet ned 

studien är 

att 

undersöka 

reaktioner 

hos 

personer 

med 

demens 

med hjälp 

av en 

inaktiv 

kattrobot. 

De mäter 

reaktioner 

för att 

kunna at 

vara på 

detta i 

framtida 

vårdarbete. 

 Mixad metod  

 

n= 4 patienter 

n= 11 

vårdpersonal  

 

n=3 anhöriga 

 

Patienterna fick 

umgås med 

kattroboten 

under min per 

dag.  

 

Skattningsform

ulär samt 

intervjuer av 

vårdpersonal 

och anhöriga  

Resultatet visar att personerna 

visade mindre aggressivitet och 

en förbättrad livskvalité. 

Intervjuerna utav vårdpersonal 

och anhöriga visade god effekt 

hos sinnesstämningen men 

även tal och interaktion hade 

förbättrats hos personer med 

demenssjukdom. Resultatet 

visar att robotkatten ökar 

välbefinnande och livskvalité. 
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Visuell analys  

Kvalitativ 

beskrivning  

 

Harris, M., 

Culpepper Richards, 

K. & Grando, VT.  

 

The effects of slow-

stroke massage on 

minutes of nighttime 

sleep in persons with 

dementia and sleep 

disturbances in the 

nursing home: a pilot 

study. 

 

Journal of holistic 

nursing.  

 

2012 

 

USA 

En 

jämförelse 

mellan 3 

minuters 

långsam 

ryggmassag

e och vanlig 

omvårdnad 

för 

personer 

med 

dementsjuk

dom för att 

undersöka 

skillnader 

på deras 

sömnkvalité

. 

Kvantitativ 

ansats  

 

N= 4 vårdhem  

N= 40 patienter  

 

Vårdpersonal 

gick utbildning i 

SSBM (slow 

stroke back 

massage) som 

de utförde på 

patienterna 

under tre 

minuter innan 

läggning 

 

Aktivitetsarband 

och 

sömndagbok 

utförda av 

vårdpersonal 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

pilot studie 

Det blev en ökad sömntid för 

samtliga patienter. Den 

genomsnittliga sömntiden 

ökade med 13.8%. Man kunde 

se att en långsam ryggmassage 

gav en effektivare sömn hos 

personer med demenssjukdom. 

11/13 

Johannessen, B. 

 

Syftet var 

att få insikt 

I 

Kvalitativ ansats  

 

Sjuksköterskorna upplevde en 

positiv effekt av aromaterapin. 

Nattpersonalen upplysta om att 
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Nursing experience 

of aromatherapy use 

with dementia 

patients experiencing 

disturbed 

sleeppatterns: an 

action research 

project. 

 

ScienceDirect  

 

2013 

 

Norge  

 

upplevelser

na av 

sjuksköters

kor som 

valde att 

införa 

aromterapi 

I vården av 

personer 

med 

demenssjuk

dom som 

lider av 

ångest och 

sömnsvårig

heter 

N= 24 patienter  

N= 12 

vårdpersonal  

 

Vårdpersonalen 

droppade 12-15 

droppar olja 

med doft av 

lavendel och 

fläktade ut 

doften i 

rummet.  

 

Fältnoteringar, 

loggböcker, 

rapporter samt 

fokusgruppsinte

rjvuer samlades 

in från 

vårdpersonal.  

 

En systematisk 

innehållsanalys  

färre vandrade och fler sov i 

sina sängar. Morgonpersonalen 

upplevde att patienter var med 

utvilade och mådde betydligt 

bättre. 

Lee, Y. & Kim, S. 

 

Effects of indoor 

gardening on sleep, 

agitation and 

cognition in 

dementia patients. 

 

International journal 

of geriatric 

psychiatry 

Syftet var 

att 

undersöka 

hur 

trädgårdsar

bete kan 

påverka 

sömnen, 

agitationer 

och 

kognition 

hos 

personer 

med 

demenssjuk

Kvantitativ 

ansats  

 

N= 23 patienter  

 

Patienterna fick 

odla växter med 

hjälp av 

vårdpersonal.  

 

Sömndagbok 

Det gick att se att sömnen och 

agitationen förbättrades efter 

att ha arbetat i trädgården men 

dock påvisades inga 

kognitionsförbättringar. 
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2008 

Korea  

dom. antecknat av 

vårdpersonal  

 

Deskriptiv 

statistik 

Li, J., Grander, MA., 

Chang, Y-P., 

Jungquist, C. & 

Porock, D. 

 

Person- Centered 

Dementia Care and 

sleep in assisted 

living residents with 

dementia: a pilot 

study. 

 

HHS Public access.  

 

2017 

USA 

Om 

personcentr

erad 

omvårdnad 

kunde bidra 

till en 

bättre natt 

sömn hos 

personer 

med 

demenssjuk

dom. 

Kvalitativ ansats  

 

N= 28 patienter  

 

N= 2 vårdhem 

 

Vårdpersonalen 

fick genomgå en 

utbildning inom 

PCDC (person- 

centered 

dementia care) 

under tre 

månader innan 

studien 

genomfördes.  

 

Aktivitetsarmba

nd och 

sömndagbok 

antecknat av 

vårdpersonal.  

 

Statistisk analys 
enligt IBM SPSS 
statistik 21 
Beskrivande 
statistik 
(frekvenser, 
procentsatser, 
intervall, medel 

Resultatet visade en förbättrad 

nattsömn med färre vakna 

timmar under natten. 
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och 
standardavvikel
ser) användes 
för att beskriva 
deltagarnas 
demografiska 
och 
baslinjeegenska
per.  

 

Mccurry, SM., Pike, 

KC., Vitiello, M., 

Logsdon, RG., 

Larson, EB. & Teri, 

L.  

 

Increasing walking 

and bright light 

exposure to improve 

sleep in community-

dwelling persons 

with Alzheimer’s 

disease: Results of a 

randomized , 

controlled trial. 

J Am Geriatric Soc.  

 

2011 

 

USA 

Att testa 

effekterna 

av gång, 

ljusexponer

ing samt en 

kombinatio

n av dessa 

och dess 

påverkan 

på sömn 

hos 

personer 

med 

Alzheimers 

Kvantitativ 

studie  

  

N= 132 

patienter  

N= 32 av 132 

patienter gång 

N= 34 av 132 

patienter ljus 

N=33 av 132 

patienter 

kombination  

N= 33 av 132 

patienter 

kontroll grupp 

 

Patienterna 

exponerades för 

2500 lux under 

en timme per 

dag i 

kombination av 

30 minuter gång 

per dag. 

 

Strukturerade 

intervjuer med 

vårdpersonal 

Resultatet visar att visar att 

kombination av gång och 

ljusterapi kan främja 

nattsömnen hos personer med 

Alzheimers sjukdom. Även 

grupperna som enbart 

genomgick ljus eller gång visade 

goda effekter gällande 

främjandet av nattsömnen för 

personer med demenssjukdom.  
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enligt SDI (sleep 

disorder 

inventory)  

 

En 

randomiserad 

kontrollerad 

studie 

Moyle, W., Jones, C., 

Murfield, J., Thalib, 

L., Beattie, E., Shum, 

D., O´Dwyer, S., 

Mervin, MC. & 

Draper, B.  

 

Effects of a robotic 

seal on the motor 

activity and sleep 

patterns of older 

people with 

dementia, as 

measured by 

wearable technology: 

a cluster- 

randomized 

controlled trial. 

 

Science Direct. 

 

2018 

 

Australien  

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

och 

förbättra 

motoraktivt

ete och 

förbättra 

sömnmönst

er för 

personer 

med 

demenssjuk

dom. 

Kvantitativ 

studie  

 

N= 380 

patienter 

 

N= 28 vårdhem 

9 av 28 vårdhem 

fick PARO 

(terapeutisk 

robotsäl)  

10 av 28 

vårdhem fick 

gosedjur 

9 av 28 vårdhem 

fick vanligt vård 

 

Patienterna med 

PARO fick 

spendera 15 

minuter tre 

dagar i veckan 

med sälroboten.  

 

Aktivitetsarmba

nd och 

Studien visar att personerna i 

gruppen som tilldelades en 

PARO fick en minskad motorisk 

aktivitet och de nattliga 

aktiverna minskade jämfört 

med de andra grupperna. 

Studien kunde inte bekräfta att 

omvårdnadsåtgärden kunde 

bidra till en bättre nattsömn för 

personer med demenssjukdom 

genom mätinstrumenten som 

användes.  

11/13 



 

9 

 

videoobservatio

ner utförda av 

vårdpersonal.  

 

Pearson Chi-

Square, Fisher 

Exact Tests, 

eller ANOVAs.  

 

 

Sekiguchi, H., Iritani, 

S. & Fujita, K. 

 

Bright light therapy 

for sleep disturbance 

in dementia is most 

effective for mild to 

moderate 

Alzheimer’s type 

dementia: a case 

series 

 

Psychogeriatrics. 

 

2017 

 

Japan  

Syftet är att 

undersöka 

omvårdnad

såtgärdens 

effekter 

beträffande 

sömnkvalité

n hos 

personer 

med 

demenssjuk

dom. 

Kvantitativ 

ansats 

 

N= 17 patienter  

 

Exponerades 

patienterna för 

2500 lux under 

två timmar per 

dag.  

 

NPI-NH skala 

(frågeformulär 

ifyllt av 

vårdpersonal) 

 

 

Deskriptiv  

statistik  

 

 

Trots att vissa av deltagarna 

hade svårigheter att fullfölja 

terapin påvisades att ljusterapin 

kunde främja deltagarnas 

nattsömn. 

10/13 



 

10 

 

 

 

Shinno, H, Inami, Y, 

Inagaki, T, 

Nakamura, Y. & 

Horiguchi, J. 

 

Effect of Yi-Gan san 

on psychiatric 

symptoms and sleep 

structure at patients 

with behavioral and 

psychological 

symptoms of 

dementia. 

 

Science Direct  

 2008  

Japan  

 Kvantitativ 

ansats  

 

N= 5 patienter 

Patienterna fick 

inta 2.5 g Yi-

Gan San (örter) 

3 gånger om 

dagen till varje 

måltid.  

 

NPI-NH- skal 

(frågeformulär 

ifyllt av 

vårdpersonal) 

 

Statistisk analys  

 

Resultaten visar på en ökning av 

den totala sömntiden och 

sömneffektiviteten. Den 

subjektiva sömnkvalitén 

förbättrades också utan några 

negativa bieffekter. 

10/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


