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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Sömnstörningar är ofta förekommande symtom hos personer med 
demenssjukdom vilket kan orsaka ohälsa och försämrad livskvalitet. Då sömn är ett av 
människans basala behov kan störd sömn orsaka problem hos både den drabbade men även 
hos dess närstående. Problem: Mängden läkemedel som skrivs ut till de mest sjuka äldre 
och mängden psykofarmaka som skrivs ut till personer med demenssjukdom har ökat de 
senaste åren. Farmakologiska preparat är ofta en förstahandsåtgärd till personer med 

demenssjukdom vid sömnstörningar men bör undvikas då risken för biverkningar och risken 
för fall ökar till följd av hög ålder, vilket i sin tur kan leda till ökad ohälsa och 
sjukhusinläggningar. Som icke-farmakologiska alternativ studeras omvårdnadsåtgärder som 
främjar nattsömnen. Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja nattsömnen 
hos äldre med demenssjukdom. Metod: En litteraturöversikt av tretton vetenskapliga 

artiklar, där tio har kvantitativ ansats och tre har kvalitativ ansats. Resultat: I resultatet 
redovisas två kategorier av omvårdnadsåtgärder som kan främja sömnen hos personer med 
demenssjukdom, skapa en aktiv dag samt skapa lugn och avslappning. Slutsats: Sömnen 
kan främjas hos personer med demenssjukdom genom omvårdnadsåtgärder men kan inte 
generaliseras. Varje individs förutsättningar, önskemål och behov måste beaktas och 

tillgodoses. 

Nyckelord: Henderson, Omvårdnadsåtgärder, Personer med demenssjukdom, 

Sömnstörningar. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Sleep disturbances are common symptoms in persons with dementia, which 
can cause illness and impaired quality of life. Disturbed sleep can cause problems for both the 
affected but also, next of kin. Problems: The amount of drugs that are prescribed to the 
most ill elderly and the amount of psychoactive drugs that are prescribed to people with 
dementia has increased in recent years. Pharmacological remedies are often chosen for 
persons with dementia with sleep disturbances, despite that risk of side effects and of falls 

increases in elderly, which in turn could lead to decreased health and hospitalizations. Non-
farmacological nursing interventions that can promote sleep are studied.  Aim: To describe 
nursing interventions that can promote nocturnal sleep in elderly with dementia. Method: A 
literature review of thirteen scientific articles, of which ten have a quantitative approach and 
three have a qualitative approach. Results: Two categories emerged that promote sleep in 

persons with dementia – create an active day and create calmness and relaxation. 
Conclusion: Sleep can be promoted in people with dementia through nursing interventions, 
but these cannot be generalized. The conditions, wishes and needs of each individual has to 

be cared for and met. 
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1. INLEDNING 

“God nattsömn vid demenssjukdom” är ett av förslagen av intresseområde från Mälardalens 
högskolas (MDH) akademi för hälsa, vård och välfärd (HVV). Demenssjukdom har vi stött på 

i dag- och nattarbete som undersköterskor inom äldreomsorgen, och har uppmärksammat 
att flera personer med demenssjukdom lider av långvariga sömnsvårigheter. Det har visat sig 
bland annat i former av oregelbunden sömn, förändrad dygnsrytm och svårighet att komma 
till ro vid insomnandet. Vi har även erfarit skillnader i vårdpersonalens agerande, bemötande 
och aktivering på dagtid av personer med demenssjukdom, vilket kan ha inverkan på deras 

sömn, både positivt och negativt. Vårdpersonalens yrkeserfarenhet, engagemang och 
kunskap om personer med demenssjukdom och sömn kan bidraga till ökad oro, vilket i sin 
tur kan leda till försämrad sömn. Den legitimerade sjuksköterskan är arbetsledare på 
äldreboenden och är den som har det yttersta ansvaret, både för det medicinska och för 
omvårdnaden. Den grundläggande omvårdnaden på äldreboenden utförs av personal med 

titeln vårdbiträde eller undersköterska, beroende på om formell utbildning innehas eller inte. 
Det kan förekomma brist på vårdpersonal på kommunala äldreboenden vilket kan leda till att 
vårdpersonal inom äldrevården inte alltid har formell utbildning. Personalbristen kan ge 
även dålig kontinuitet i mötet mellan patient och vårdpersonalen, vilket kan försvåra 
relationen mellan dem. Trots att vårdpersonalen inte har formell utbildning kan de få 
delegering att utföra medicintekniska arbetsuppgifter och ge läkemedel till personer med 

demenssjukdom.  Personer som har demenssjukdom lider frekvent av sömnstörningar, vilket 
verkar behandlas farmakologiskt i första hand. Det framstår som vanligt att ge lugnande och 
sömnläkemedel som en första åtgärd vid dessa fall. På grund av riskerna läkemedlen kan föra 
med sig, riktas vårat intresse till att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja sömn hos 

dessa personer.  

2. BAKGRUND 

I bakgrunden definieras centrala begrepp; äldre personer med demenssjukdom, 

vårdpersonal, sömnstörningar och omvårdnadsåtgärder. Därefter presenteras fakta om det 
naturliga åldrandet, demenssjukdom, att vårda personer med demenssjukdom och 
sjuksköterskans ansvar och arbete. Vidare följer en beskrivning av sömn och sömnstörningar, 
sömnens betydelse för välbefinnandet samt risker med för lite sömn hos personer med 
demenssjukdom. Därpå beskrivs läkemedelsbehandlings effekter, tidigare forskning och 

vårdteoretiskt perspektiv. Bakgrunden avslutas med problemformulering.  
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2.1. Centrala begrepp 

Författarna menar att beskrivningen, äldre personer med demenssjukdom, i detta 
examensarbete, avser personer över 65 år med en demensdiagnos, som bor på ett 

äldreboende. 

Med vårdpersonal menar författarna av examensarbetet den personal, vårdbiträden, 

undersköterskor och sjuksköterskor, som bedriver omvårdnad och omsorg kring personer 

med demenssjukdom på äldreboende. 

I examensarbetet kan sömnstörningar även benämnas som sömnproblem eller 

sömnrubbningar. Långvariga sömnstörningar definieras enligt Brydolf (2017a) som besvär 
som uppkommer åtminstone varannan natt, har varat i mer än fyra veckor och innebär att 
personen uppfyller ett till tre av följande kriterier; det tar mer än 45 minuter att somna; 
personen vaknar vid ett eller fler tillfällen per natt och har svårighet att somna på nytt; 

och/eller att personen vaknar för tidigt på dygnet och inte ha förmåga att somna på nytt.  

En omvårdnadsåtgärd innebär en specifik handling som med tiden ämnar resultera i ett 
omvårdandsmål utifrån den omvårdnadsdiagnos som sjuksköterskan har ställt. Den syftar 
till att stödja, bibehålla och återuppbygga hälsa, undvika ohälsa, sjukdomar och 
komplikationer genom prevention, reducerat lidande och optimering av välbefinnandet 

(Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). 

2.2. Det naturliga åldrandet 

Med åldrandet följer möjligheter, men kan även innebära vissa hinder. Den äldre kan erfara 
en inre styrka samtidigt med en svaghet i kroppen. Även om kroppsliga förändringar sker 
med åldern, exempelvis kan sömnen bli förändrad, så förblir personligheten detsamma 
(Nygren & Lundman, 2014). Glömska, förhöjd känsla av trötthet, stelhet, värk och ändrat 
sömnmönster är symtom på naturliga förändringar i åldrandet utan att vara tecken på 

sjukdom (Kragh, 2013). Om den äldre personen i samspel med andra får leva i nuet, minnas 
det förflutna och även ha en framtidsvy kan den äldre personen uppleva inre styrka och 

delaktighet i ett större sammanhang (Nygren & Lundman, 2014). 

Ernsth Bravell (2017) menar att naturliga fysiologiska förändringar av kropp, organ och dess 

funktioner sker i samband med åldrandet, exempelvis att levern och njurarnas funktion 
försämras vilket kan leda till försämrad nedbrytning och elimination av bland annat 
läkemedel. Nygren och Lundman (2014) beskriver att inprogrammerade genetiska koder 
orsakar dessa naturliga förändringar och gör att organen och kroppsliga funktioner med 
tiden upphör att vara fullt fungerande. Enligt Midlöv (2013) innebär dessa förändringar inte 

nödvändigtvis att den äldre personen får några symtom, däremot kan risken för att drabbas 

av sjukdom eller biverkningar av läkemedel öka.  
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2.3. Demenssjukdom 

Demenssjukdom är ett samlat begrepp för olika sjukdomar som orsakar förändringar i 
hjärnans funktioner. Det är en av de vanligaste folksjukdomarna och varje år drabbas 20 
000–25 000 personer i Sverige, och i dagsläget lever 130 000–150 000 personer med 
demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2018). Beroende på var i hjärnan demenssjukdomen sitter, 
och vilken funktion den delen har, visar sig symtom på olika sätt. Det vanligaste 

kännetecknet är att närminnet sviktar och att förmågan att planera och utföra vanliga bestyr 
försämras. Även de kognitiva förmågorna såsom språk och förmågan att orientera sig till tid 
och rum, försämras. Demenssjukdomarna delas in i grupperna primärdegenerativa 
demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära demenssjukdomar. De 
primärdegenerativa demenssjukdomarna delas in i undergrupperna Lewy body demens, 
Parkinsons sjukdom med demens, frontallobsdemens och Alzheimers sjukdom (Svenskt 

Demenscentrum, 2016). Phinney (2002) beskriver upplevelser som personer med Alzheimers 
sjukdom kan ha, vilka är att inte själv kunna se sina begränsningar, att livet känns mer 
komplicerat, att inte minnas, att ha kommunikationssvårigheter och att oroa sig för att bli 
desorienterad. Dessa upplevelser kan resultera i upplevelser av tomhet, genans, frustration, 
rädsla och förvirring. Ternestedt och Norberg (2014) menar att äldre personers identitet och 

självbild trotsas när dagliga vanor och ritualer inte längre upplevs som självklara på grund av 
sjukdom eller fysiologiskt åldrande. Om den äldre tillåts bli sedd som en person och får 
berätta om positiva minnen ur sin livshistoria kan det bidra till upplevelsen av styrkt identitet 

och värdighet.  

Personer med demenssjukdom kan uppvisa förändringar i sitt beteende som är svåra att 
tolka och förstå. Symtomen kan innefatta bland annat sömnstörningar, ropbeteende, 
vanföreställningar, hallucinationer, rastlöshet, fysisk aggressivitet, vandrande samt ångest, 
depressivitet, apatirubbningar och oro. Symptomen sammanfattas BPSD - Beteendemässiga 

och Psykiska Symtom vid Demens. Begreppet, BPSD, syftar till att markera beteendet som 
ett försök att kommunicera, snarare än att se det som något avvikande. Vårdpersonal kan ha 
svårt att förstå ett visst beteende men genom att se personen bakom sjukdomen kan orsaken 
till beteendet synliggöras, vilket ger en mening till personen och dennes beteende. Ur 
omvårdnadsperspektivet är det viktigt att göra försök att tolka vad personen med 

demenssjukdom försöker kommunicera för att förstå vad denne upplever och vill förmedla 
(Edberg, 2014). Vissa av dessa symtom upplevs av omgivningen som påfrestande och Avital 
och Gunder (2018) beskriver att vandringsbeteendet hos personer med demenssjukdom kan 
skapa stress hos vårdpersonal och anhöriga. Vandringsbeteendet ger tre gånger så hög risk 
för allvarliga fallskador än hos en person utan vandringsbeteende, med inläggning på 

vårdhem och död som följd.  

2.4. Sömn och sömnstörningar vid demenssjukdom 

Under sömnen avtar hjärnaktiviteten, medan nya upplevelser, kunskap och minnen 

bearbetas och lagras. Kroppstemperatur, blodtryck och puls sänks och avslappning sker i 
kroppens muskler. Immunsystemet aktiveras, betydande hormoner skapas i kroppen och 
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antalet stresshormoner avtar. Behovet av sömn varierar mellan olika personer. De flesta 
vuxna personer behöver sova mellan sex till nio timmar per dygn. 60-åringar sover i 
genomsnitt endast sex timmar per dygn (Brydolf, 2017b). Ericson och Ericson (2012) skriver 

att en god nattsömn definieras av hur man fungerar på dagen. 

På grund av hormonella förändringar till följd av hög ålder ändras sömnens mönster. 
Förändringarna är normala och ger en ytligare sömn. Äldre personer blir mer lättväckta 
vilket kan ge en upplevelse av försämrad sömnkvalitet. Den kunskapen är viktig för 

vårdpersonal att ha när de arbetar med personer som lider av sömnstörningar, eftersom en 
minskad mängd sömn kan göra att kroppen inte får samma mängd återhämtning (Bengtsson, 
2015). Brydolf (2017a) skriver att långvariga sömnstörningar leder till sömnbrist och kan ge 
dagtrötthet, påverka minnet, koncentrationen och förmågan att klara dagliga uppgifter. Det 
kan även leda till emotionell obalans. Det är vanligt att personer med demenssjukdom har 
sömnstörningar till följd av sjukdomen, vilket exempelvis kan innebära att personen är vaken 

på natten och sover på dagen (Kragh & Midlöv, 2013) och enligt Bengtsson (2015) kan 
dagtrötthet medföra en önskan om att minska de dagliga aktiviteterna för att prioritera sömn 

vilket på sikt kan ge mer långvariga sömnstörningar.  

2.5. Att vårda personer med demenssjukdom 

Att vårda äldre personer handlar ofta om att kompensera för funktionsnedsättningar eller 
förluster, att de inre och yttre tillgångarna stärks samt att skapa möjligheter för den äldre 
personen att uppleva en känsla av meningsfullhet och helhet (Nygren & Lundman, 2014).  

Personcentrerad vård handlar om att se personen som finns bakom sjukdomen. Inte heller 
bara som en individ utan även utifrån dess omgivning med anhöriga, vanor, traditioner och 
kultur. För att skapa möjlighet för en personcentrerad vård behöver personen med 
demenssjukdom och dess anhöriga delge personalen information om sig själv och sitt liv för 
att personalen ska kunna få förståelse för dennes preferenser, grundläggande åsikter och 

livsmönster. I den personcentrerade vården bemöter personalen individen med respekt för 
dennes egna tankar, erfarenheter och önskemål, trots att funktioner är förändrade. 
Personalen ska även försöka främja och bevara en relation till personen med demenssjukdom 
(Ekman et al., 2011). Enligt Arman (2015) äger allt vårdande rum i en relation. 
Vårdrelationen, som skapas i mötet mellan vårdpersonal och patient, handlar om interaktion 

och utbyte av information. För att vårdrelationen ska kunna bli vårdande behöver personalen 
förmedla en känsla av gemenskap, ömsesidighet och genuin vilja att lindra lidande, vilket kan 
leda vidare till en vårdande gemenskap. Den vårdande gemenskapen förutsätter att 

vårdpersonal har möjlighet att ta sig tid samt att de vågar stanna upp och vara i nuet.  

Ternestedt och Norberg (2014) skriver om vikten av att en person med demenssjukdom har 
kunskap om sin egen historia för att främja sin identitet, samt att i en vårdrelation kunna 
erfara tillit, meningsfullhet, självständighet, bekräftelse och intimitet som stöd i behållning 
av identiteten. Sinnesintryck och minnen kan, enligt Skovdahl och Edberg (2011), skapa 
positiva känslor såsom trygghet och lugn, likväl som oro, ilska och rädsla hos personer med 
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demenssjukdom, vilket kan påverka förutsättningarna för god sömn. Det är vanligt att ha 

denna koppling i åtanke i dagens demensvård och viktigt att inte underskatta dess relevans. 

2.6. Sjuksköterskans ansvar och arbete 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs att sjuksköterskan 
självständigt, och i team med andra professionella, ständigt ska arbeta med patientens bästa i 
åtanke. Sjuksköterskan bör utgå från individens berättelse och arbeta med personcentrerad 

vård och har det yttersta ansvaret för att patientens hälsa främjas.  Även ansvaret för att 
kompetensen kring omvårdnaden upprätthålls i teamet ligger på sjuksköterskan, vilket 
förutsätter att sjuksköterskan med respekt, empati och lyhördhet kan kommunicera med 
övrig personal i teamet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor beskriver att det är sjuksköterskan ansvar att se till att patienten får adekvat 
information om behandling och vård utifrån deras kulturella och individuella förutsättningar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Abrahamsson (2003) skriver att omvårdnad har sin 
grund i intresse, medmänsklighet och engagemang från vårdpersonalen. Det innebär en god 
relation mellan vårdpersonal och den som vårdas, vilket ger förutsättningar för att ge närhet 
och trygghet, men även insatser för att inspirera personen med demenssjukdom att använda 
den egna förmågan. Enligt Patientlag (SFS 2014:821) ska patientens delaktighet främjas i 

hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att åtgärderna för vård och behandling ska 
utgå från patientens egen önskan och personliga premisser samt att patienten så långt det är 

möjligt själv ska utföra dessa.  

En legitimerad sjuksköterska är teamledare och den som är ytterst ansvarig för omvårdnaden 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1997:14) kan 
vårdpersonal utan formell kompetens delegeras uppgiften att ge läkemedel av ansvarig 
sjuksköterska. Socialstyrelsen (SOSFS 2011:12) skriver att vårdpersonal inom äldrevården 
ska ha förmåga att kunna bedöma när den egna kompetensen inte längre räcker till och en 

annan professions kunskaper behövs. Vårdpersonal ska ha grundläggande kunskap om det 
naturliga åldrandet och vanliga sjukdomar hos äldre personer samt vetskap om hur behovet 
av omvårdnad påverkas av det. De ska även ha kunskap om läkemedel och användning av 
dessa. Kragh (2013) skriver att det på de kommunala äldreboendena ofta är brist på personal 
vilket leder till att vikarier anställs utan krav på vårdutbildning eller erfarenhet. Det i sin tur 

kan leda till att den grundläggande omvårdnaden blir lidande eftersom personalen kan sakna 
teoretisk eller erfarenhetsbaserad kunskap om omvårdnadens grunder och betydelse. Det 
skulle kunna innebära att vårdpersonalen missar att i första hand utesluta hunger, törst, 
urinträngningar eller värk som orsak till sömnstörningarna. ICN:s etiska kod (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b) menar att det är sjuksköterskans ansvar att bedöma andras 
kompetens vid delegering av arbetsuppgift. Vidare skriver ICN:s etiska kod att det är 

sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret att se till att främja de insatser som tagits fram 

efter behov samt vars syfte är att förbättra hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

Socialstyrelsen (2017) rekommenderar att vårdpersonal som arbetar med äldre personer med 

demenssjukdom, har utbildning i personcentrerad vård och omsorg samt i bemötande av 
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personer med demenssjukdom. Vidare rekommenderas att arbetsgivaren gör sitt yttersta för 
att höja och utveckla kompetensen hos vårdpersonalen med hjälp av fortlöpande teoretisk 

utbildning i kombination med praktiskt arbete och handledning. 

2.7. Läkemedelsbehandlingens effekter 

I samband med åldrande ökar känsligheten för vissa läkemedel. Sömnrubbningar, hos äldre, 
kan komma till följd av läkemedelsanvändning men även grunda sig i psykiska problem som 

exempelvis depression, eller i somatiska problem, såsom smärta eller nattliga 
urinträngningar. Om personen med sömnstörning inte går till sängs eller somnar i samband 
med att tabletten tas finns risk för biverkningar som till exempel luckor av minnesförlust, 
avvikande beteende och förvirring. Vissa sömnläkemedel kan ge trötthet under dagen vilket 
kan leda till dygnsrytmsstörning (Hetta & Schwan, 2017). Socialstyrelsen (2017) anger att 
behandlingen av sömnrubbningar hos personer med demenssjukdom i första hand bör vara 

icke-farmakologisk och att eventuella underliggande psykiatriska, somatiska eller 
läkemedelsorsakade problem ska utredas och elimineras. Enligt Bengtsson (2015) är yrsel, 
glömska, förvirring och dagtrötthet vanliga biverkningar av sömnläkemedel. Dessa symptom 
ses även vid demenssjukdom och kan förväxlas med varandra. Kragh och Midlöv (2013) 
benämner vissa av de läkemedel som är vanliga hos äldre personer och vars biverkningar kan 

ge sömnstörningar. Det kan till exempel vara behandling med beta-2-stimulerande och 
betablockerande medel, kortison, neuroleptika, SSRI-preparat och koffein som bland annat 
finns i läkemedlet Treo. Hetta och Schwan (2017) skriver att därför är det av största vikt att 
förskrivande läkare har en helhetsbild av patienten vilket innefattar en kunskap om 
patientens vanor, situation, aktuell behandling och den nuvarande symtombilden. Äldre 

personer kan ha flera olika läkemedel, så kallad polyfarmaci, som kan öka risken för 
läkemedelsbiverkningar och interaktioner mellan de olika preparaten (Socialstyrelsen, 2014). 
Kragh (2013) skriver att polyfarmaci kan bero på många orsaker. Exempelvis kan det vara 
äldre personers ökade sjuklighet som behandlas av olika specialister utan helhetssyn på 
personen och dennes behandling. De kan ha många otydliga symtom som är svåra att tolka 

vilket kan leda till att symtomen behandlas med läkemedel utan att man vet grundorsaken, 
bristande tid hos läkaren, bristande kunskap hos personal i äldreomsorgen men även 
personens egen följsamhet och kunskap om de ordinationer de har. Enligt Socialstyrelsen 
(2014) kan uppemot 30 % av de äldre personernas inläggningar på sjukhus relateras till 
läkemedel, där personen antingen glömt ta läkemedlet eller har biverkningar av läkemedlet. 

Mängden läkemedel som skrivs ut till äldre personer har de senaste 25 åren kraftigt ökat.  

Ulfvarson och Bergqvist (2014) skriver att det är vanligt med oro hos äldre personer med 
demenssjukdom eftersom de kan uppleva lidande till följd av kognitiva hinder. De 
orosdämpande läkemedel som ges kan få motsatt effekt då dessa läkemedel kan orsaka 

biverkningar som istället ökar oron. I dessa fall har sjuksköterskan ett ansvar att, innan 
farmakologisk behandling ges, se över de faktorer som kan orsaka oro och i första hand 
åtgärda dessa med hjälp av omvårdnad. Läkemedelsverket (2008) understryker vikten av ett 

medmänskligt förhållningssätt samt kunskap om demensdiagnoserna och deras symptom.  
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2.8. Tidigare forskning 

Deschenes och McCurry (2009) menar att det finns en komplexitet med sömnstörningar hos 
äldre personer med demenssjukdom eftersom det är många faktorer som spelar in, både det 
naturliga åldrandet och de förändringar av sömnen som sker på grund av demenssjukdomen. 
Eftersom personer med demenssjukdom kan ha sviktande kognitiv förmåga finns risken att 
de inte kan förmedla behov och önskemål, vilket kan leda oro och frustration som i sin tur 

kan leda till sömnsvårigheter. Song, Dowling, Wallhagen, Lee och Strawbridge (2010) skriver 
att BPSD och sömnsvårigheter kan vara plågsamma för den sjukdomsdrabbade, men även för 
anhöriga eftersom även de kan få störd nattsömn på grund av att personen med 
demenssjukdom vaknar om nätterna. Att både bedriva anhörigvård och att samtidigt leva 
som en familj upplevdes som stressande och tärande på relationen. Simpson och Carter 
(2013) skriver att det är vanligt att anhöriga till personer med demenssjukdom har 

sömnstörningar men att det glöms bort då fokus ligger på vården av den demenssjuke. 
Genom att främja en god sömn hos personer med demenssjukdom ges även anhöriga en 
möjlighet till återhämtning, vilket är nödvändigt för att personen med demenssjukdom ska 
kunna bo kvar i hemmet. Enligt Bartfay, Stewart, Bartfay och Papaconstantinou (2019) är 
sömnstörningar den främsta orsaken till att personer med demenssjukdom flyttar till en 

institution.  

Brataas, Bjugan, Wille och Hellzen (2010) skriver om hur kulturellt anpassade aktiviteter 
som är skräddarsydda efter individens önskningar och behov kan öka den demenssjuke 

personens välmående. Om personer med demenssjukdom själv kan välja aktivitet samt får 
stöttning och uppmuntran i samband med aktiviteter kan självförtroendet växa, vilket gör att 
individen upplever ett välbefinnande genom att känna sig sedd och värdefull. Førsund et al. 
(2018) har undersökt hur personer med demenssjukdom upplever sin livsvärld och det visar 
att känslan av tillhörighet, meningsfullhet, säkerhet, trygghet och autonomi kan kompensera 

för den krympande livsvärlden och skapa en känsla av livskvalitet. Edvardsson och Nordvall 
(2008) menar att känslan av att personen med demenssjukdom känner sig trygg i sin 
förgångna historia och vilsen i nu - framtid är ofta stark. Enligt Skovdahl och Edberg (2011) 
kan dofter och sinnesintryck framkalla minnen som kan leda till lugn, men även oro 
beroende på vilka minnen som väcks till liv, vilket i sin tur kan påverka sömnen. El Haj, 

Gandolphe, Galloui, Kapogiannis och Antoine (2017) beskriver att dofter kan återskapa 
minnen hos personer som är i ett tidigt stadie av demenssjukdom och Larsson och Willander 
(2009) har funnit att minnen som framkommer av dofter kan vara kraftiga, skapa en intensiv 
känsla av att föras tillbaka i tiden samt att doftminnen är kraftigare än andra sinnesintryck. 
Førsund et al. (2018) skriver att hemmet eller symbolen av ett hem kan förena personer med 
demenssjukdom med dess egen historia, samt att det kan hjälpa personen att spegla och 

minnas sin egen personlighet. 

Moyle et al. (2017) har undersökt aktivitet hos personer med demenssjukdom på ett 
äldreboende. De nattliga mätningarna visade att trots att 70 % av natten spenderades i 

sängen så sov personerna endast drygt hälften av tiden. Sömnstörningarna kan leda till 
ohälsa om det fortsätter. Hartman, Karssemeijer, van Diepen, Olde Rikkert och Thjissen 
(2018) menar att fysisk inaktivitet är ett stort hälsoproblem hos personer med 
demenssjukdom då många inte uppnår den hälsofrämjande mängd aktivitet som 
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rekommenderas. På grund av bristande initiativförmåga som demenssjukdomen kan föra 
med sig, kan stöd från vårdpersonal behövas för att tillgodose behovet av fysisk aktivitet och 
därmed främja hälsa. Bartfay, Stewart, Bartfay och Papaconstantinou (2019) skriver att män 
är mer fysiskt aktiva än kvinnor med demenssjukdom. Oavsett kön är promenader den mest 

omtyckta fysiska aktiviteten. Även trädgårdsarbete och gruppträning i låg intensitet visar sig 
vara populära aktiviteter. Brooke och Herrings (2016) beskriver personer med 
demenssjukdoms upplevelser av att få stöd av vårdpersonal till fysisk aktivitet. Den fysiska 
aktiviteten gjorde att personerna fick omge sig med andra människor och känna gemenskap 
och upplevde därmed en ökning av vänner och familj i sin bekantskapskrets och att 

omvårdnaden förbättrades då relationen till vårdpersonalen växte sig starkare. Flera 

deltagare uttryckte att det kändes som en värdefull livlina. 

Brown, Wielandt, Wilson, Jones och Crick (2014) har undersökt vilken kunskap vårdpersonal 
har om sömn och sömnstörningar hos personer med demenssjukdom och fann att det finns 

brister samt att det behövs utbildning och ökad kunskap inom dessa områden och kunskap 
om vilka metoder personalen kan arbeta med för att förbättra sömnen. Nunez et al. (2016) 
har synliggjort vilka utmaningar som vårdpersonalen upplevde i vårdandet av personer med 
demenssjukdom under natten. Fynden berörde vårdkulturen, vårdpersonalens relation till 
varandra, rådande personalbemanning och stress inför det ansvar som vårdpersonal har 

under ensamarbete på natten. Personalen uttalade hög arbetsbelastning och bristande 
personaltäthet som bidrog till en känsla av otillräcklighet. De beskrev också att det ledde till 
att patienterna fick leva efter rutiner som var anpassade för en effektiv verksamhet och inte 
patienten själv. Vårdplaner fanns men personalen kände att kunskapen kring dem och 
faktiska omvårdnadsåtgärder var låg. Kunskap och förståelse kring den nattliga 

omvårdnaden och dess arbetsbörda var låg bland dagtidspersonalen och en tydlig gruppering 
syntes mellan dem vilket gjorde kommunikationen till en utmaning. Även kommunikationen 
med anhöriga upplevdes krävande då de ofta önskade tala med den personal de stod närmast 
i relation till med bristande personaltäthet och hög arbetsbelastning lyckas personalen sällan 
leva upp till dessa förväntningar, vilket gav en känsla av misslyckande. För att skapa 

förståelse hos personen med demenssjukdom krävs det att vårdpersonalen är närvarande i 
individens livsvärld och aktivt lyssnar utan att forcera eller vara stressad. Vårdpersonalen bör 
fokusera på att bibehålla en känsla av betydelse för personer med demens, erkänna dem och 
värdera personen för den hen var och fortfarande är. Genom att bemöta personen med 
respekt och kan personen med demenssjukdom bibehålla sin värdighet och integritet 

(Lillekroken, Hauge och Slettebo, 2017). Ericsson, Kjellström och Hellström (2011) beskriver 
att när vårdpersonal i mötet tar initiativ och på ett tydligt sätt visar att de har tid för personen 
med demenssjukdom, kan det skapas en känsla av trygghet, förtroende och gemenskap. Det 
är grunden för en vårdande relation som möjliggör att den demenssjukes lidande kan lindras. 
När den vårdande relationen skapas kan vårdpersonalen uppleva tillfredställelse och deras 

arbete kan kännas meningsfullt. Även personen med demenssjukdom kan då erfara 
välbefinnande eftersom de upplever en personlig bekräftelse. Pijl-Ziber et al. (2018) skriver 
att det som flest vårdpersonal nämnt som skapar högsta samvetsstress handlar om när 
vårdpersonalen ser att den demenssjuka inte får den omvårdnad den borde få, på grund av 
personalens brist på tid. Samvetsstressen hos vårdpersonalen skapar negativa upplevelser, 

frustration, fysisk utmattning och maktlöshet. 
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2.9. Vårdteoretiskt perspektiv  

Valet av vårdteoretiskt perspektiv gjordes av författarna då Virginia Henderson teori utgår 
från ett helhetsperspektiv på människan där både de fysiska och känslomässiga behoven 
innefattas. Enligt Henderson (1982) är sömn och vila ett av människans 14 grundläggande 
behov som sjuksköterskan kan hjälpa patienten med, om patienten själv inte klarar av att 
tillfredsställa dessa. Andra exempel på grundläggande behov att få hjälp med är att äta och 

dricka, uttömningar, att ha en bekväm kroppsställning vid gående, sittande eller liggande, att 
ge uttryck för känslor, behov och önskemål samt att kommunicera med andra. Det hjälper 
inte att endast tillgodose ett av behoven vid vårdande utan det kräver en helhetssyn på 
människan där samtliga grundläggande behov uppmärksammas och tillfredsställs för att 

vårdandet ska bli optimalt. 

Henderson (1982) menar att om patienten själv inte kan tillfredsställa de grundläggande 
behoven, ska sjuksköterskan eller annan vårdpersonal finnas där för att hjälpa och ge stöd i 
att uppfylla det. Hälsa knutet till oberoende och människan strävar efter att med egen kraft, 
kunskap och vilja klara av att tillfredsställa sina grundläggande behov på ett oberoende vis. 

Då kan patienten få en upplevelse av balans och känsla av att leva ett, för patienten själv, 
normalt liv. Behoven gemensamma för alla människor, skillnaden handlar om hur de 
tillfredsställs. Det innebär att vårdpersonalen har ett stort ansvar att se varje person samt ta 
hänsyn till individuella behov och önskemål. För att vårdpersonalen ska få en förståelse för 
personen och dennes situation behöver vårdpersonalen se personen bakom sjukdomen samt 

skapa en relation. Sjuksköterskans yrkesskicklighet och initiativförmåga testas då 
lösningarna bör vara individuella och anpassade efter varje individs behov. Då personer med 
demenssjukdom kan lida av kognitiva funktionsnedsättningar, vilket kan försvåra 
möjligheten att uttrycka sin vilja och sina behov i tal, ställs krav på sjuksköterskans förmåga 
att tolka och förstå de individuella behoven i syfte att ge bästa möjliga vård. Vårdens kvalité 

beror till stor del på vårdpersonalens utbildning och fallenhet för yrket, där vårdpersonal 

utan adekvat utbildning kan ha svårt att förstå, se och avgöra patientens behov. 

Henderson menar att hunger, irritation och upprördhet kan försvåra insomnandet. De 
omvårdnadsåtgärder som Henderson föreslår för att främja en naturlig sömn är exempelvis 

att ge patienten massage, förmedla trygghet till patienten genom närvaro och kroppslig 
kontakt, utföra rogivande aktiviteter, öka patientens välbefinnande genom en meningsfull 
vardag samt att vara medveten om att människan är unik och har i stort sett samma 
grundläggande behov som andra. Dessa tillfredsställs på olika vis beroende på patientens 
situation för stunden och dennes kulturella historia (Henderson, 1982). 

2.10. Problemformulering 

Sömn är ett av människans grundläggande behov, och vid minskad eller utebliven sömn kan 

hälsan få negativa konsekvenser. Om personen själv inte kan tillgodose sina grundläggande 
behov är det sjuksköterskan som ska hjälpa till och stötta individen med att uppfylla behovet. 
Sömnstörningar är vanliga hos personer med demenssjukdom och berör inte bara den 
drabbade utan även omgivningen. Försämrad sömn kan leda till ohälsa, 
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koncentrationssvårigheter, försämrat minne och nedsatt immunförsvar, vilket i sig orsakar 
att livskvaliteten kan försämras ytterligare. Sömnstörningar hos personer med 
demenssjukdom orsakar även en störd sömn för de anhöriga, och är en vanlig orsak till att 
beslut tas om flytt till ett äldreboende. Då personer med demenssjukdom kan ha nedsatt 

kognitiv förmåga, försämrad tidsuppfattning, bristande omdöme och försvagad 
initiativförmåga behövs hjälp och stöttning av vårdpersonalen i samband med sänggående 
eller vid stunder av avslappning. Sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret för 
omvårdnaden kan stötta vårdpersonalen genom att se personen bakom sjukdomen och 
utifrån individen komma fram till en lösning. I dag kan det råda personalbrist på 

äldreboenden vilket kan göra att vårdpersonal inte alltid har adekvat utbildning och kunskap 
eller att utbildad vårdpersonal inte har tid att ge den omvårdnad som behövs vid 
sömnstörningar Av den anledningen valde författarna av examensarbetet att studera om 
icke-farmakologiska alternativ kan främja sömnen hos personer med demenssjukdom, vilket 

ledde oss fram till vårt syfte. 

3. SYFTE 

Syftet är att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja nattsömnen hos äldre personer 

med demenssjukdom. 

4 METOD 

I metodavsnittet beskrivs datainsamling och urval, genomförande och dataanalys samt etiska 
överväganden. Metoden som valts är allmän litteraturöversikt, enligt Friberg (2017), i syfte 

att hitta vårdvetenskapliga artiklar som har undersökt omvårdnadsåtgärder som kan främja 
nattsömnen hos äldre personer med demenssjukdom. En litteraturöversikt kan visa statistik 
med hjälp av mätvärden, samt en bild av upplevelser och erfarenheter från både vårdare och 
patienter (Polit & Beck, 2017). Enligt Friberg (2017) bedrivs en litteraturöversikt i tre steg. 
Första steget handlar om att identifiera och avgränsa ett problemområde. När 

problemområdet är synliggjort ska en sökning göras av tidigare publicerad forskning inom 
problemområdet och genom att sökkriterierna avgränsas blir sökningen förfinad. För att få 
en helhetsbild och översikt av de funna artiklarna används ett helikopterperspektiv, där 
artiklarnas titel och abstract först läses och vid fortsatt intresse lästes artiklarna i sin helhet. 
När sökningen känns fullgjord ska artiklarna genomgå en kvalitetsgranskning. Andra steget 

handlar om att notera likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat. I det 

tredje steget görs en beskrivande sammanställning. 
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4.1. Datainsamling och urval 

Syftet är att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja nattsömnen hos äldre personer 
med demenssjukdom genom en litteraturöversikt. Databaserna Cinahl (EBSCO, 2019) och 
PubMed (NCBI, 2019) valdes med anledning av att vetenskapligt material om omvårdnad 
publiceras där. En första sökning gjordes i PubMed med sökorden dementia, sleep, non-
pharmacological interventions, med begränsningarna 2009 - 2019 och Best Match. Då 

sökningen inte gav så många träffar behövde alternativa sökord hittas. Genom att söka i 
databasers thesaurus kan rätt översättning av sökordet finnas. Cinahls thesaurus kallas 
”Cinahl Headings” och PubMeds kallas ”MeSH-database” (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2011). För att hitta rätt engelska begrepp som motsvarar de svenska begreppen översattes 
olika ord i Svensk MeSH (Karolinska Institutet, 2019). De sökord som användes i svensk 
MeSH var: omvårdnadsåtgärd, omvårdnad, sömnsvårighet, sömn och demens. Bland 

sökträffarna valdes dessa MeSH-termer: nursing, nursing care, sleep, light, circadian 
rhythms och dementia. Olika databaser använder olika ämnesord (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011) och därför testades ovan angivna MeSH-termer i en sökning i Cinahl 
Headings för att se om de även fanns där. Utifrån sökningen i Cinahl Headings valdes 

ämnesorden: nursing interventions, sleep och dementia.   

Enligt Östlundh (2017) kan trunkering (*) användas när alla former av böjningar önskas i 
sökningsfältet. Trunkering användes till ämnesordet sleep. Östlundh (2017) förklarar vidare 
att det kan skapas ett samband mellan sökorden med boolesk sökteknik: (AND) och (NOT), 

och dessa användes vid databassökningarna. Andra sökbegränsningar som gjordes i både 
Cinahl och PubMed var publikation 2009–2019, då så ny forskning som möjligt eftersträvas. 
Vid en träff där antalet var över 100, gjordes ytterligare en ny sökning med snävare 
begränsning på årtalen till 2016 - 2019, och för att exkludera artiklar som rörde 
familjemedlemmar som vårdade i hemmet gjordes begränsning med hjälp av (NOT) family. I 

Cinahl begränsades även sökningarna med Peer Reviewed, och i PubMed begränsades 
sökningarna med Best Match. Samtliga sökvägarna dokumenterades i en sökmatris (Bilaga 
A). De artiklar som benämndes som Review eller som vid läsning av abstract visade sig vara 
en Review valdes bort. I samband med exkluderingen granskades referenslistorna och fyra 
relevanta artiklar hittades, som frisöktes via titeln. Av de frisökta artiklarna var en av dessa 

från 2005, en var från 2007 och en var från 2008. Trots att artiklarna var äldre än tio år, 
inkluderas de eftersom de ansågs svara på syftet. Titlarna på samtliga artiklar från 
sökresultatet lästes av båda författarna, vilka var 298 stycken. Om titeln verkade vara 
relevant för examensarbetets syfte, lästes även artikelns abstract, 67 stycken. Efter läsning av 
abstract valdes 31 artiklar ut som verkade vara relevanta för examensarbetets syfte. Dessa 
lästes i Full text. Om Full text saknades, artikeln inte var på engelska eller om artikeln efter 

läsning i Full text inte svarade på syftet, exkluderades artikeln, vilket resulterade i ett bortfall 

på 15 artiklar.  

Artiklarna lästes flera gånger och i de fall artikelns Full text fortfarande svarade på 

examensarbetets syfte, genomfördes en kvalitetsgranskning (Bilaga B) med stöd av Fribergs 
(2017) förslag på frågor. Nio frågor valdes och gjordes om så att de passar in på både 
kvantitativa och kvalitativa studier. Om svaret på frågan blev ”ja” tilldelades artikeln en 
poäng. Sammanlagt kvalitetsgranskades 16 artiklar. Tretton artiklar hade sju poäng eller fler, 
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och bedömdes därför vara av god kvalitet och lämpliga att använda i resultatet. Tio av dessa 
hade kvantitativ ansats och tre artiklar hade kvalitativ ansats. Tre funna artiklar fick endast 
sex poäng vid kvalitetsgranskningen, vilket tyder på en lägre kvalitet, och exkluderades. För 
att få större tyngd i kvalitetsgranskningen skriver Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) att 

den ska utföras separat av två olika granskare som sedan för samman sina tolkningar. 
Kvalitetsgranskningen utfördes därför först separat av författarna och sedan tillsammans. 
Polit och Beck (2017) skriver att för att kunna klargöra kärnan i artiklarna krävs ett 
strukturerat arbete. Genom upprepad läsning fick författarna en djupare förståelse av 
artiklarnas innebörd. De 13 artiklarna sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga C) som 

innehöll författare, titel, årtal, tidsskrift, syfte, metod, längd, urval och resultat.  

4.2. Genomförande och dataanalys 

I det andra steget jämfördes artiklarnas resultat, metod och syfte för att synliggöra likheter 

och skillnader för att leta efter mönster som svarar på examensarbetets syfte. Författarna 
läste artiklarna flertalet gånger i sin helhet i digital- och pappersform, både tillsammans och 
var för sig. Samtliga artiklar var skrivna på engelska, och vid språkförbistringar hos 
författarna översattes ord, meningar och hela stycken från engelska till svenska i verktyget 
Google Översätt (2019). Artiklarna numrerades och sammanfattades i ett enskilt dokument 

och för att hålla isär dem färgmarkerades deras syfte, metod och resultat i olika färger. Enligt 
Friberg (2017) måste det i jämförelsen tas hänsyn till att kvalitativa och kvantitativa artiklar 
beskriver resultaten på olika sätt, vilket författarna gjorde. För att få en mer översiktlig bild 
fördes artiklarnas syfte, metod och resultat in i tre enskilda tabeller. Likheter och skillnader 
mellan de olika artiklarnas syfte, metod och resultat synliggjordes när tabellen var 

färdigställd. Slutligen sammanställdes ett resultat av litteraturöversiktens utvalda artiklar. 

4.3. Etiska överväganden 

Enligt Codex (2018a) har forskare skyldighet och det främsta etiska ansvaret för att 
forskningen är av hög kvalitet. Författarnas arbete är en litteraturöversikt och de 
vetenskapliga artiklar som inkluderats har redan genomgått en etisk prövning. Enligt Codex 
(2018b) behövs därför ingen etisk prövning för att genomföra examensarbetet. Genom att 
referera enligt APA (American Psychological Association, 2018) har författarna tydligt visat 

vilka källor som använts. Det gör att plagiat eller kopiering utesluts och att läsaren kan 
kontrollera källorna. Enligt Karlsson (2017) ska vetenskapliga artiklar som valts vara peer-
reviewgranskade vilket innebär att artiklarna är kritiskt granskade av oberoende experter. 
Detta för att garantera att materialet är av god kvalitet. Enligt Mårtensson och Fridlund 
(2017) är det av största vikt att medvetandegöra den egna förförståelsen. Även Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011) tydliggör vikten av att vara medveten med den egna 

förförståelsen och rekommenderar därför att kvalitetsgranskningen ska utföras separat av två 
olika granskare. Författarna har reflekterat över den egna förförståelsen så att egna 
värderingar inte ska påverka analysen av artiklarna. Författarna har granskat artiklarna 
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separat och sedan fört samman sina analyser. Författarna är dock medvetna om att deras 
språkliga och metodologiska kunskaper är begränsade. Enligt Karlsson (2017) medför det en 

risk för feltolkning av material. 

5. RESULTAT 

Resultatet framställdes genom granskning och sammanställning av tretton vetenskapliga 
artiklar, varav tio var kvantitativa och tre var kvalitativa. Först jämfördes syften, metod och 
resultat i de kvantitativa artiklarna, därefter gjordes en likvärdig jämförelse i de kvalitativa 

artiklarna. I resultatet redovisades jämförelserna utifrån deras metod men i de fall likheter 
och skillnader var tydliga, jämfördes även de kvantitativa och kvalitativa artiklarna med 

varandra.  

5.1. Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Tretton artiklar analyserades för att undersöka likheter och skillnader i deras syfte. Det var 
tio artiklar med kvantitativ ansats och tre med kvalitativ ansats.  Samtliga artiklarnas syfte 

innefattar personer med demenssjukdom. 

Två kvalitativa artiklar, Johannessen (2013) och Skovdahl, Sörlie och Kihlgren (2007) hade 
likheten att deras syfte var att studera vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter. 
Skillnaden var att Johannessen (2013) ville få en insikt vilka erfarenheter vårdpersonal hade 
av behandling med aromaterapi hos personer med demenssjukdom och sömnsvårigheter 

medan Skovdahl et al. (2007) ville beskriva personalens erfarenheter av att ge taktil massage 
samt se vilken effekt det gav. Den tredje kvalitativa artikeln (Sekiguchi, Iritani, & Fujita, 
2017) hade som syfte att undersöka vid vilka former av demenssjukdom som ljusterapi kunde 
förbättra sömnen, samt om effekten blev olika beroende på i vilket stadie av 

demenssjukdomen som personen befann sig i. 

Likheterna mellan de kvantitativa artiklarna var att nio av artiklarna hade som syfte att 
undersöka vilken påverkan en viss faktor hade på sömnen (Culpepper Richards, Beck, 
O`Sullivan, & Shue, 2005; de Pooter-Stijnman, Vrijkotte, & Smalbrugge, 2018; Figueiro et 

al., 2014; Harris, Culpepper Richards, & Grando, 2012; Kromhout, Jongerling, & Achterberg, 
2014; Lee & Kim, 2007; Li, Grandner, Chang, Jungquist, & Porock, 2008; McCurry et 
al.2011; Takeda, Watanuki & Koyama, 2017). Skillnaden mellan dessa var vilka faktorer som 
studerades. En artikel använde ljus som efterliknade dagsljus som faktor (Figueiro et al., 
2014), en artikel hade personcentrerad vård som faktor (Li et al., 2017), två artiklar hade 

koffein som faktor (Kromhout et al., 2014; de Pooter-Stijnman et al., 2018), en artikel hade 
faktorn aromaterapi (Takeda et al., 2017), två artiklar undersökte aktivitet som faktor 
(Culpepper Richards et al., 2005; Lee & Kim, 2007) och en artikel undersökte massage 
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(Harris et al., 2012). McCurry et al. (2011) undersökte flera olika faktorers effekt på sömnen, 
enskilt och i kombination med varandra. Skillnaden mellan tre av de kvantitativa artiklarna 
(Culpepper Richards et al., 2005; Lee & Kim, 2008; McCurry et al., 2011) som hade syftet att  
undersöka aktivitet som faktor, var att Lee och Kim (2008) undersökte plantering inomhus 

som aktivitet och ville även se vilken effekt det kunde ha på agitation och kognition. 
Culpepper Richards et al. (2005) fokuserade på att aktiviteten skulle vara individanpassad 
samt hur aktiviteten påverkade dagtid- och nattsömn medan McCurry et al. (2011) faktorer 
bestod av fysisk aktivitet i form av promenader, men även ljusbehandling och 

sömnutbildning hos vårdpersonalen. 

Likheten mellan de Pooter-Stijnman et al. (2018) och Kromhout et al. (2014) var att båda 
studiernas syfte handlade om koffeinets påverkan på sömnen. Skillnaden var att de Pooter-
Stijnman et al. (2018) syfte var att undersöka om en reducering på eftermiddag/kväll kan 
vara positiv medan Kromhout et al. (2014) ville undersöka sambandet mellan BPSD, sömn 

och koffein. Lee och Kim (2007) och Li et al. (2008) hade likheten att både ville undersöka 
hur dygnsrytmen påverkades, dock av olika faktorer, där Lee och Kim (2007) undersökte 
plantering inomhus och Li et al. (2008) undersökte hur en individanpassad aktivitet kunde 

påverka dygnsrytmen. 

Två av de kvantitativa artiklarna hade syftet att studera om personalens kunskap och 
agerande kunde påverka sömnen hos personer med demenssjukdom (Harris & Grando, 2014; 
Li et al., 2017). Skillnaden mellan dessa var att Li et al. (2017) undersökte vilka effekter 
personcentrerad vård hade på sömnen hos personer med demenssjukdom och Harris och 

Grando (2014) beskrev hur rutiner och mönster för sänggående påverkade sömnen. 

Tre artiklar hade likheten att syftet var att göra en jämförelse, men skillnaden var att en ville 
jämföra olika faktorers påverkan på sömn (McCurry et al., 2011), en ville jämföra massage 
mot den vanliga omvårdnaden i total nattsömn i minuter (Harris et al., 2012) och Sekiguchi 

et al. (2017) ville jämföra om effekten av ljusterapi på sömn skiljer sig beroende på vilken 

form av demenssjukdom samt stadiet av demenssjukdom. 

5.2. Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

Nedan redovisas likheter och skillnader rörande artiklarnas deltagare, datainsamling och 

dataanalys. 

 Likheter och skillnader i deltagare 

I samtliga artiklar, utom McCurry et al. (2011), var ett av inklusionskriterierna att deltagarna 
skulle vara diagnostiserade med någon form av demenssjukdom (Culpepper Richards et al., 

2005; de Pooter-Stijnman et al., 2018; Figueiro et al., 2014; Harris et al., 2012; Harris & 
Grando, 2014; Johannessen, 2013; Kromhout et al., 2014; Lee & Kim, 2008; Li et al., 2017; 
Skovdahl et al., 2007; Sekiguchi et al., 2017; Takeda et al., 2017).  McCurry et al. (2011) 
inklusionskriterie var att deltagaren specifikt skulle ha Alzheimers demenssjukdom. I tre av 
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artiklarna var inklusionskriteriet att deltagaren skulle ha diagnosen sömnstörning 

(Kromhout et al., 2014; Sekiguchi et al., 2017; Takeda et al., 2017).  

 Likheter och skillnader i datainsamling 

Tio artiklar kombinerade olika metoder för att samla data (de Pooter-Stijnman et al., 2018; 

Figueiro et al., 2014; Harris & Grando, 2014; Johannesen, 2013; Kromhout et al., 2014; Lee & 
Kim, 2008; Li et al., 2017; McCurry et al., 2011; Skovdahl et al., 2007; Takeda et al., 2017). 
Likheten mellan sju av de tio kvantitativa artiklarna var att de använder ett mätinstrument 
för att mäta sömn och vakenhet eller ljusexponering på personer med demenssjukdom 
(Culpepper Richards et al., 2005; Figueiro et al., 2014; Harris et al., 2012; Harris & Grando, 
2014; Li et al., 2017; McCurry et al., 2011; Takeda et al., 2017). Av dessa sju artiklar använde 

alla (Culpepper Richards et al., 2005; Figueiro et al., 2014; Harris et al., 2012; Harris & 
Grando, 2014; Li et al., 2017; McCurry et al., 2011;) utom Takeda et al. (2017), ett 
mätinstrument med storleken av ett armbandsur som placerades på den icke dominanta 
handleden på personen med demenssjukdom. Likheten mellan Li et al. (2017) och Figueiro et 
al. (2014) mätinstrument, var att det förutom att mäta sömn och vakenhet, även kunde mäta 

ljusexponering. Även McCurry et al. (2011) ville mäta ljusexponering och använde ytterligare 
ett mätinstrument som kallas Micro Light Sensor. Takeda et al. (2017) hade ett 
mätinstrument som skiljde sig från de andra i utseende, men som har samma funktion. Deras 
mätinstrument var ett sängunderlägg som krävde att deltagaren låg i sängen för att kunna 
utföra mätningar. Både Lee och Kim (2008) och Culpepper Richards et al. (2005) använde 

sömndagbok för att samla in baslinjedata för att se mönster och tid i sömn och vakenhet.  

Tre av artiklarna använde sig av intervjuer för att samla in data (Li et al., 2017; Johannessen, 
2013; McCurry et al., 2011). Samtliga artiklar utförde individuella intervjuer. Johannessen 

(2013) urskilde sig genom att även utföra fokusgruppintervjuer. I samtliga artiklar 
intervjuades sjuksköterskor eller annan vårdpersonal kring vad de upplevt för effekt på 
deltagande personerna med demenssjukdom av utförda omvårdnadsåtgärder. I två av 
artiklarna utfördes även observationer (Johannessen, 2013; Li et al., 2017).  I Johannessen 
(2013) utfördes observationerna av 12 legitimerade sjuksköterskor och i Li et al. (2017) 

utfördes observationerna av åtta utbildade och certifierade personer från University of 
Bradford’s Dementia Group. I Johannessen (2013) observerades deltagarna med 
demenssjukdom och sjuksköterskorna antecknade sin upplevelse av effekten på sömn av den 
utförda omvårdnadsåtgärden, medan de i Li et al. (2017) observerade deltagarnas sociala 

aktivitet och sömn. 

Fyra av artiklarna använde frågeformulär i datainsamlingen (Figueiro et al., 2014; de Pooter-
Stijnman et al., 2018; Kromhout et al., 2014; Skovdahl et al., 2007). Samtliga artiklar 
använde ett frågeformulär som riktade sig till vårdpersonalen på äldreboendet med frågor 

om personerna med demenssjukdom. 

Likheten mellan Harris och Grando (2014) och Li et al. (2017) är att båda använde sekundära 
data då det är en sekundär analys av data från en tidigare studie gjord av samma författare, 
medan Li et al. (2017) kombinerar sekundära data med intervju, mätinstrument och 

observation.  
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Skillnaden mellan de tre artiklar (Figueiro et al.,2014; McCurry et al., 2011; Sekiguchi et al., 
2017) som studerar ljusterapins effekt var hur deltagarna exponerades för ljuset. I McCurry 
et al. (2011) satt den medverkande med boxen en meter ifrån sig, vilket gav 2500 lux, i en 
timme. I Sekiguchi et al. (2017) var avståndet mellan den medverkande och ljusboxen en halv 

meter, vilket gav en exponering av 5000 lux i en timme. Figueiro et al. (2014) skiljer sig från 
de två andra artiklarna då de inte använde ljusboxar. De placerade istället ljusarmaturer med 
300 - 400 lux/timme i deltagarnas rum som var tända från att deltagaren vaknade till att de 

skulle sova.  

Både Johannessen (2013) och Takeda et al. (2017) studerade effekten av aromaterapi på 
sömn. Skillnaden i vilken metod de gav deltagarna aromaterapi är att Takeda et al. (2017) 
svepte in deltagarnas kuddar med en handduk med en essentiell olja på inför natten, medan 
Johannessen (2013) droppade essentiell olja i en fläkt som startades samma tid varje kväll, 
med en placering som säkerställde att alla deltagare fick samma exponering av doften. 

Takeda et al. (2013) deltagare valde själva hur många droppar olja som de skulle använda. 
Johannessen (2013) använde enbart essentiell lavendelolja medan Takeda et al. (2017) 
deltagare fick välja mellan lavendelolja, lavendel- och apelsinolja eller cypress-, cederträ- och 

tallolja. 

Både Harris et al. (2012) och Skovdahl et al. (2007) studerade effekten av massage på sömn 
hos personer med demenssjukdom. Skillnaden i vilken metod massagen utförs är att Harris 
et al. (2012) utförde den under 3 minuter på ryggen före läggdags, medan Skovdahl et al. 
(2007) utförde massagen i 20 - 40 minuter när som helst under dagen när patienten 

upplevdes orolig, och utfördes på deltagarens händer och armar, eller fötter och ben. 

 Likheter och skillnader i dataanalys 

Av de 13 utvalda artiklarna använde 10 av dem en kvantitativ metod (Culpepper Richards et 
al., 2005; de Pooter-Stijnman et al., 2018; Figueiro et al., 2014; Harris et al., 2012; Harris & 
Grando, 2014; Kromhout et al., 2014; Lee & Kim, 2008; Li et al., 2017; McCurry et al., 2011; 
Takeda et al., 2017). Samtliga kvantitativa artiklar använde sig av deskriptiv statistik. Åtta av 

de kvantitativa artiklarna hade likheten att de utförde en sambandsanalys (Culpepper 
Richards et al., 2005; de Pooter-Stijnman et al., 2018; Figueiro et al., 2014; Harris et al., 
2012; Kromhout et al., 2014; Lee & Kim, 2008; Li et al., 2017; McCurry et al., 2011). Harris 
och Grando (2014) och Takeda et al. (2017) skiljde sig från övriga då de utförde en 
hypotesprövning. En annan skillnad som kan ses är att Li et al. (2017) och Harris och Grando 

(2014) utför en sekundär analys av insamlade data från tidigare utförd studie av författarna. 
De tre kvalitativa artiklarna använde en kvalitativ innehållsanalys (Johannessen, 2013; 

Sekiguchi et al., 2017; Skovdahl et al., 2007).  

5.3. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Nedan presenteras likheter och skillnader i artiklarnas resultat gällande vilka 
omvårdnadsåtgärder man funnit som kan främja nattsömnen hos äldre personer med 
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demenssjukdom. Kvalitativa och kvantitativa artiklar presenteras tillsammans. De kategorier 
av omvårdnadsåtgärder som kan främja sömnen hos personer med demenssjukdom som 

analyserades fram var; skapa en aktiv dag samt skapa lugn och avslappning. 

 Skapa en aktiv dag 

Olika former av fysisk och mental aktivitet främjade sömn hos personer med demenssjukdom 
(Culpepper Richards et al., 2005; Lee & Kim, 2008; Li et al., 2017; McCurry et al., 2011). 
Omvårdnadsåtgärden fysisk aktivering i form av promenader, att exponeras för ljus och att 
ha vårdpersonal med utbildning kring sömn hade en främjande effekt på sömnen hos 
personer med Alzheimers demenssjukdom. Omvårdnadsåtgärderna gav positiv inverkan 
tillsammans och var för sig. Resultatet visade att det krävs assisterande vårdpersonal som tar 

initiativ för att aktiviteten ska bli genomförd (McCurry et al., 2011). Lee och Kim (2008) visar 
att fysisk aktivering genom trädgårdsarbete inomhus förbättrade sömnen hos personer med 
demenssjukdom. Aktiveringen visade på färre och kortare uppvaknande under natten, fler 
antal minuter sömn per natt och färre sovtillfällen på dagtid. Medelvärdet för antalet 
uppvaknanden på natten minskade från 2,21 gånger till 1,67 och längden på vakentiden 

under natten minskade från 75,22 minuter till 54,65 minuter. Sömnen på natten ökade från 
ett medelvärde på 44,48 minuter till 483,52 minuter. Antalet sovtillfällen på dagtid minskade 
från ett medelvärde på 3,18 gånger till 1,95 gånger. Culpepper Richards et al. (2005) och Li et 
al. (2014) resultat visade att äldre med demenssjukdom som aktiverats mentalt eller fysiskt 
med individuellt anpassade sociala aktiviteter beroende på personens intresse och kapacitet, 

fick en förbättrad nattsömn. I Culpepper Richards et al. (2005) minskade sovtiden på dagen 
från 2 timmar till 1,25 timme per dag. Jämfört med baslinjen somnade deltagarna 38 minuter 
snabbare och var vakna 1 timme mindre på natten. Enligt Culpepper Richards et al. (2005) 
kunde en individuellt anpassad aktivitet vara att få klappa djur, lyssna på musik, kasta boll 
eller skriva ett brev. Aktiviteterna resulterade i att dagtidssömnen minskade, insomningen 

gick snabbare, de hade färre vakna minuter på natten och sov längre. De samlade 
förbättringarna av sömnen gav ett ökat fysiskt och psykiskt välmående. Medan Culpepper 
Richards et al. (2005) beskrev en förkortning av tiden för insomning efter att personerna 
aktiverats på dagen kunde Lee och Kim (2008) inte se någon skillnad i hur lång tid det tog 
för personerna att somna. McCurry et al. (2011) mätte mängden vakentid och beskrev en 

märkbar förbättring av den totala tiden av vakenhet på dagen av att införa promenader, 
ljusterapi och sömnutbildning. När patienterna ökade mängden vakentid på dagen 
resulterade det i en förbättrad nattsömn. Efter två månader var deltagarna vakna 39,8 

minuter färre per natt. 

 Skapa lugn och avslappning  

Beröring i form av massage gav avslappning som leder till förbättrad nattsömn. Det ledde till 

en piggare känsla samt ökad vakentid på dagen. Massagen gjorde att patienterna kände sig 
väl omhändertagna och mer omtyckta av vårdpersonalen i samband med att massagen utförs 
(Harris et al., 2012; Skovdahl et al., 2007). Harris et al. (2012) visade att tre minuter 
ryggmassage före läggdags gav deltagarna en längre total nattsömn. 40 % av personerna med 
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demenssjukdom sov sju timmar eller fler per natt under den period som studien pågick. 
Sömnen ökade 36 minuter, jämfört med kontrollgruppen. Sjuksköterskorna rapporterade en 
positiv respons på massagen, och deltagare uttryckte att massagen kändes skön och 
avslappnande. När massagen och den därmed förbättrade sömnen gav piggare deltagare 

förbättrades deras förmåga att föra konversationer. En deltagare i Harris et al. (2012) 
uttryckte att han kände avslappning och upplevde sig älskad när han fick massage. Även 
Skovdahl et al. (2007) skriver att massagen fick en positiv respons hos personer med 
demenssjukdom, de blev avslappnade och i en positiv sinnesstämning. Nästan alla deltagare 
somnade under massagen och kunde sova i upp till 150 minuter efteråt. Personalen kände att 

de fick en närmare kontakt med deltagaren som de masserade och att de fick en varmare 
relation till varandra, vilket främjade avslappning och därmed nattsömn. Skovdahl et al. 
(2007) skriver att deltagarna först kunde vara misstänksamma till massagen och hade 
svårigheter att förstå vad som skulle hända. Med upprepade förklaringar lugnade sig 
deltagarna och testade massagen. Misstänksamheten och bristande förståelse för massagen 

är inget som Harris et al. (2012) nämnde i sin studie. 

Aromaterapi gav en förbättrad och förlängd nattsömn, färre nattliga uppvaknanden hos 
personer med demenssjukdom och minskat vandringsbeteende (Johannessen, 2013; Takeda 
et al., 2017). Takeda et al. (2017) och Johannessen (2013) skriver att aromaterapi ofta är 

ifrågasatt av den västerländska delen av världen men båda artiklarna visade att aromaterapin 
kunde förbättra sömnen hos personer med demenssjukdom.  Johannessen (2013) skriver att 
upprätthållandet av sömn förbättrades och beskriver att vandringsbeteenden minskade 
under natten. Några deltagare kunde utesluta sina sömnläkemedel under testperioden för att 
de sov bättre som effekt av aromaterapin, medan läkemedelsanvändningen och eventuella 

ökningar eller minskningar inte påtalades i Takeda et al. (2017). I Takeda et al. (2017) ökade 
medelvärdet i antalet minuter sömn från 444,3 minuter till 461,2. I Johannessen (2013) 
uttryckte 40% av sjuksköterskorna en väldigt bra effekt av aromaterapin på sömn hos sina 
patienter med demenssjukdom, och 33,3 % upplevde en ganska bra effekt. En av deltagarna i 
studien brukade tidigare vandra om nätterna och sova på dagen. Efter att aromaterapin 

infördes sov deltagaren bättre på natten och slutade ta sömnläkemedel. På dagtid blev 
deltagaren piggare, mindre orolig och förmågan att delta i sociala aktiviteter förbättrades. 
Flera av sjuksköterskorna upplevde att aromaterapin spred en känsla av glädje hos 
deltagarna, att de blev piggare under dagen och att förmågan att föra samtal förbättrades. 
Takeda et al. (2017) studie är kvantitativ och därmed framkom inga individuella upplevelser 

eller känslostämningar från deltagarna i studien om aromaterapi. Hos en deltagare med 
kraftig BPSD i Johannessen (2013) upplevde sjuksköterskorna ökad oro till följd av 

aromaterapin. 

De som led av lindrig eller måttlig form av Alzheimers sjukdom kunde få förbättring av 

sömnen av ljusbehandling, medan det inte har effekt på de som led av vaskulär eller 
frontallobsdemens (Sekiguchi et al., 2017). Även McCurry et al. (2011) och Figueiro et al. 
(2014) undersökte ljusbehandlingens inverkan på sömn och där synliggjordes en minskning 
av vakentid på natten till följd av ljusterapi vilket kan ses som en förbättring av sömnen. 
McCurry et al. (2011) hade dock enbart inkluderat personer med alzheimer. Figuerio et al. 

(2014) visade att ljusbehandling stärkte dygnsrytmen hos personer med demenssjukdom, då 
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ändringar i mörker/ljus tydliggjorde när det var dags för vila/aktivitet. Sömnen på natten 

ökade från ett medelvärde på 431 minuter till 460 minuter.  

de Pooter- Stijnman et al. (2018) och Kromhout et al. (2014) visade att koffein ökade den 
motoriska aktiviteten. Eliminering av koffein under eftermiddagar och kvällar kunde därför 
främja nattsömnen genom minskad rastlöshet, gjorde det lättare att varva ner på kvällen och 
gav en lugnare sömn. Det minskade antalet gånger personer med demenssjukdom vaknade 
under natten eller utförde nattliga aktiviteter i form av exempelvis vandring (de Pooter-

Stijnman et al., 2018; Kromhout et al., 2014). I de Pooter-Stijnman et al. (2018) fick 9 
deltagare en bättre sömn av interventionen, 8 deltagare fick ingen skillnad och 3 deltagare 
fick en försämring av sömnen. I Kromhout et al. (2014) syntes ett signifikant samband 
mellan intaget av koffein på kvällen och antalet gånger deltagarna gick upp på natten. 52 % 
av deltagarna klev upp ur sängen totalt 108 gånger under interventionsperioden på 96 

timmar. 97 av 108 av gångerna var det för att gå på toaletten. 

Genom att personer med demenssjukdom själva fick bestämma när sänggåendet skulle ske 
främjades deras nattsömn. När personens individuella önskemål tillgodosetts främjades 
känslan av autonomi och skapade lugn. Om personen var trött vid sänggåendet underlättades 

insomnandet. Omvårdnadsåtgärden minskade antalet vakna timmar i sängen och vandring. 
Av de som deltagare som inte själva fick styra sitt sänggående spenderade 85 % av dem 10 
timmar eller mer i sängen, varav 40% av natten var vakentid eller försök till att somna. 

(Harris & Grando, 2014). 

6. DISKUSSION 

I avsnittet nedan förs en metod-, resultat-, och etikdiskussion.  

6.1. Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras vald metods styrkor och svagheter. 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ska vetenskaplig kvalitet i examensarbete utgå från 

följande kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. Trovärdighet 
innebär att forskaren visar kunnighet i forskningsprocessen och att studiens resultat är 
sanningsenligt. Metoden som författarna valde till examensarbetet var allmän 
litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Litteraturöversikt är lämplig att använda för att få en 
översikt över ett visst problemområde. Då syftet för detta examensarbete var att beskriva 

omvårdnadsåtgärder som främjar nattsömnen hos personer med demenssjukdom ansågs 
metoden vara passande. Metoden är även lämplig att använda då tiden är begränsad vid 
skrivande av examensarbete på grundnivå. Författarna la stor fokus på att hitta lämpliga 
ämnes- och sökord som kunde användas för att finna artiklar som svarade på 
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examensarbetets syfte. Författarna sökte i Cinahl och Pubmed som är databaser som 
publicerar peer-reviewgranskade vetenskapliga artiklar med omvårdnadsfokus. Genom att 
söka i dessa databaser med lämpliga sökord ökade möjligheterna att hitta relevanta artiklar 
vilket stärkte trovärdigheten. I examensarbetet beskrivs ett tydligt syfte, problemformulering 

och tydlig koppling till forskning, samt att vald metod kan svara på syftet vilket förstärker 
arbetets trovärdighet. Det finns dock möjlighet att om studien genomförs vid senare tillfälle 
kan ytterligare forskning tillkommit vilket kan förändra resultatet och trovärdigheten 
minskar. Författarna kvalitetsgranskade samtliga artiklar enskilt och gemensamt utifrån 
granskningsfrågor av Friberg (2017), vilket stärker examensarbetets trovärdighet. I en 

litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas och på så sätt kan 
översikten få ett bredare perspektiv enligt Friberg (2017). I examensarbetet upplevde 
författarna svårigheter att hitta kvalitativa artiklar som svarade på syftet och artiklar med 
kvantitativ ansats blev överrepresenterade, vilket kan ge ett smalare perspektiv och kan 
således vara en svaghet. En styrka kan vara att eftersom syftet var att beskriva 

omvårdnadsåtgärder som främjar nattsömnen hos personer med demenssjukdom, kan en 
kvantitativ ansats vara fördelaktig eftersom siffror på ett tydligt sätt kan tala för en 
förbättring eller försämring jämfört med baslinjen. Författarna förde en diskussion om varför 
antalet kvalitativa artiklar var underrepresenterade och kom fram till att det kan bero på att 
det kan vara svårt att få en tillförlitlig kvalitativ studie utifrån erfarenheter eller upplevelser 

hos personerna med demenssjukdom eftersom den kognitiva nedsättningen på grund av 
sjukdomen kan göra att personen har svårt att uttrycka sig, förstå eller följa instruktioner. Då 
kommer resultatet bygga på en annan människas tolkning vilket kan ge ett annat perspektiv. 

Författarna diskuterade även hur val av sökord kan ha påverkat resultatet.  

Mårtensson och Fridlund (2017) skriver att överförbarhet innebär att resultatet ska kunna 
överföras till andra situationer, kontexter och grupper. Genom att tydligt beskriva 
forskningsprocessen ökar överförbarheten, vilket stärker arbetets trovärdighet. I 
examenarbetet har författarna tydligt beskrivit sökord och urval samt hur analysen gått till 
vilket ökar överförbarheten. En svaghet i arbetet kan vara att författarna inte redovisat vilka 

länder studierna är gjorda i. Eftersom vården ser olika ut i världen kan överförbarheten av 

den anledningen minska.  

 Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) kan pålitligheten visas genom att författarna 

beskriver sin förförståelse samt hur den kan ha påverkat valet av datainsamling samt 
analysen av insamlade data. En stärkt pålitlighet innebär även en tydligbeskrivning av hur 
datainsamling och analys genomförts. I examensarbetet har författarna varit noga med att 
beskriva den enskilda förförståelsen och medvetet gjort sitt yttersta för att bortse från 
tidigare erfarenheter. Genom att läsa artiklarna flera gånger, gemensamt diskuterat 
innehållet samt fått handledarens syn på texten har en eventuell påverkan av författarnas 

förförståelse minskats, vilket stärker pålitligheten. Datainsamlingen har tydlig beskrivits i 
sökmatrisen (Bilaga A). Båda författarna har enskilt och gemensamt läst och sedan 
analyserat artiklarna. Analysen genomfördes enligt Friberg (2017) analysmetod där 
artiklarnas syfte, metod och resultat delades in med hjälp av färgkodning i tabeller. Genom 
analysen synliggjordes likheter och skillnader. Därefter diskuterade artiklarna och 

författarna kom fram till ett resultat.  
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Mårtensson och Fridlund (2017) skriver att bekräftelsebarheten ökar om den finns en tydlig 
beskrivning av analysprocessen samt att författarna tydligt separerat fakta och egna åsikter. 
Genom att referera enligt APA har författarna gjort detta tydligt för läsaren. Då samtliga 
vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål, finns risk 

att författarna misstolkat text. För att minimera denna risk har författarna vid 
språkförbistringar översatt orden via webbaserad översättningstjänst, lexikon eller diskuterat 
med varandra. Även om författarna gjort sitt yttersta för att översättningen ska bli korrekt 
finns chansen att text misstolkats vilket ger examensarbetet en svaghet. Examensarbetet har 

granskats och opponerats på av handledare och medstudenter vilket kan ses som en styrka.   

6.2. Resultatdiskussion 

I avsnittet nedan diskuteras de likheter och skillnader som hittats i artiklarnas syfte, metod 
och resultat. Resultatet diskuteras även mot examenarbetets bakgrund, teoretiska perspektiv 

och styrdokument.  

 Diskussion om likheter och skillnader i syfte 

Då examensarbetets syfte är att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja sömnen hos 
personer med demenssjukdom valdes artiklar med ett syfte som, enligt författarna, kunde 
svara på det. Samtliga artiklars syfte ville på olika sätt ta reda på om, hur och vilka 

omvårdnadsåtgärder som främjar sömnen hos personer med demenssjukdom. Flera av 
artiklarna har som syfte att jämföra hur sömnen påverkas genom olika omvårdnadsåtgärder.  
Enligt Friberg (2017) kan man nå ett vidare och mer slagkraftigt resultat genom att använda 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar i en litteraturöversikt, än om endast en av 
ansatserna väljs. Därför valdes tre kvalitativa och 10 kvantitativa artiklar till 

litteraturöversikten.  

Det bedömdes vara positivt för litteraturöversikten att använda artiklar vars syften både har 
patient- och vårdarperspektiv, då det skulle kunna ge en bredare uppfattning kring hur 
omvårdnadsåtgärder kan främja sömn. Polit och Beck (2017) skriver att det kan vara 

fördelaktigt att använda sig av vårdarperspektivet i de fall patienten själv inte kan beskriva 
sina erfarenheter och upplevelser på grund av kognitiva nedsättningar. Författarna 
diskuterade om enbart vårdarperspektivet använts i syftena, om det hade kunnat generera i 
ett annat resultat som utesluter intressant information kring personers självupplevelse av sin 
sömn och eventuella förbättringar. En diskussion kan föras kring när det bör bedömas att 

användning av vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter är lämpligare att använda än 
patientens. Det kan diskuteras ifall självupplevelsen av sömn kan ge ett starkare resultat i 
jämförelse med hur vårdpersonalen upplever patientens sömn efter en viss 
intervention/omvårdnadsåtgärd. Det kan dock anses att personens kognitiva nedsättning och 

minnesförlust tas i beaktande i val av syfte.  
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 Diskussion om likheter och skillnader i metod 

Det fanns artiklar som kombinerade olika metoder för att samla data. Enligt Polit och Beck 
(2017) är det en fördel att kombinera olika metoder för datainsamling gällande valt område. 
Det kan öka förståelsen på bredare basis samt få en tydligare helhetsbild av området. Det 
innebär en datainsamling med olika perspektiv. Perspektivet kan vara individuellt eller i 

grupp vilket ger ett bredare och stärkt resultat i intresseområdet. 

Polit och Beck (2017) menar att observationer från vårdpersonal är en viktig metod för att 
samla data, då de hamnar i ett läge som kan ge intressanta fynd kring patienten. 
Observationer gör att människor kan studeras utan att de har en medvetenhet kring sitt 
levnadsmönster. Författarna av examensarbetet menar att bland artiklarna som använde 

observation som datainsamlingsmetod kan det anses vara svårt för vårdpersonal att bedöma 
en annan persons sömn genom observation. Det kan diskuteras om det ens är möjligt för 
vårdpersonal att bedöma om en person sover och inte enbart ligger ner och blundar genom 

att titta på personen. Om personen enbart blundar anses resultatet bli missvisande.   

Samtliga kvantitativa artiklar använde deskriptiv (beskrivande) statistik, vilket enligt 
författarna, är en passande analysmetod. Enligt Billhult (2017b) innebär det att den 
insamlade data sammanställs och komprimeras så att det vetenskapliga arbetet tydligt 
redovisas för läsaren. Det överensstämmer med författarnas upplevelse vid läsning då en röd 

tråd tydligt framkom. Billhult (2017c) menar att det är en fördel att kombinera den 
deskriptiva statistiken med en analytisk statistik där även likheter och skillnader i insamlade 
data sammanställs. De kvalitativa artiklarna använde en kvalitativ innehållsanalys, vilket 
enligt Danielsson (2017) innebär att forskaren använt sig av intervjuer, fokusgrupper, 

observationer, enkäter eller frågeformulär.  

För att få fram ett resultat som visade en förbättrad eller försämrad sömn användes olika 
mätinstrument. Billhult (2017a) skriver att vid mätningar talas det om validitets- och 
reliabilitetsgraden. En hög grad av validitet innebär att det som ska mätas verkligen är det 
som mäts och reliabilitetgraden ökar då samma mått framkommer oavsett hur många gånger 

mätningarna görs. Det kan diskuteras ifall exempelvis sängunderlägg är ett passande 
mätinstrument att mäta mängden sömn på ett dygn då de flesta insomningar på dagtid 
troligtvis sker i en rullstol, stol eller soffa och då inte kommer att registreras. De övriga 
artiklarna ansågs därför ha fått mer korrekta mätningar av antalet minuter sömn per dag, då 
dessa var placerade på patientens handled. Enligt Billhult (2017a) var aktivitetsarmband som 

mätinstrument ett sätt få en säker och detaljrik datainsamling.  

 Artiklarna som testade aromaterapins inverkan på sömn använde olika metoder för att utöva 
aromaterapi på sina deltagare. Författarna diskuterade att det framstod som om en av 

artiklarna hade ett mer individuellt anpassat tillvägagångssätt. Exempelvis fick deltagarna 
sina kuddar insvepta med en handduk med den mängd essentiell olja de själva valt, samt att 
deltagarna fick välja mellan tre olika essentiella oljor, medan deltagare i den andra studien 
utsattes för samma mängd och typ av olja. Dofter kan återskapa minnen hos personer i ett 
tidigt stadie av demenssjukdom och dessa minnen kan skapa en stark känsla av att föras 
tillbaka i tiden (El Haj et al., 2017; Larsson & Willander, 2009). Det kan diskuteras vilken 

metod att ge aromaterapi som är att föredra. I en av studierna användes samma metod på 
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alla deltagare. Författarna diskuterade om det innebar att den deltagare som eventuellt inte 
gillar vald doft utsätts för den ändå, och därmed blir troligtvis effekten och upplevelsen av 
aromaterapin negativ. Det i sin tur skulle kunna innebära att sömnen försämras eller att 
resultatet blir missvisande.  I den artikeln vars metod var individanpassad, kunde deltagarna 

välja den doft de gillade bäst utifrån tre val. Det kan diskuteras ifall möjligheten till 
självständiga val skulle kunna tendera till en bättre effekt av aromaterapi då Førsund, Grov, 
Helvik, Juvet, Skovdahl och Eriksen (2018) skriver att patienters autonomi kan skapa en 
upplevelse av välmående och livskvalitet. Socialstyrelsen (2017) skriver att personcentrerad 
vård betyder att fokus ligger på personen och inte på demenssjukdomen, och därför framstår 

det som att det självständiga valet, av vilken doft som individen föredrar, skulle kunna 

förknippas med just personcentrerad vård. 

I de fall ljusbehandling studeras bör det föras en diskussion kring hur dagsljuset är i det 
område som studien utförs då det kan skilja sig mellan norra och södra delen av jordklotet 

samt vilken årstid det är. Dessa skillnader framgick inte i studierna vilket författarna anser 
hade kunnat visa på orsaker till skillnaden i de olika resultaten. Det bör även föras en 
diskussion kring svårigheterna med de medverkandes följsamhet till interventionen på grund 
av deras demenssjukdom. Det gav ibland svårigheter att få den medverkande att sitta kvar 
framför boxen eller att den medverkande blundade, vilket kan ha påverkat resultatet. Vid 

användning av en ljusbox för att förbättra sömn kan det diskuteras om det är möjligt att 
motivera någon till att sitta och titta på ljusboxen en längre stund. Det framstår, enligt 
författarna, då som att en metod där all belysning är skräddarsydd i de medverkandes rum, 

kan vara att föredra eftersom personerna inte behöver sitta stilla framför en box.  

 Diskussion om likheter och skillnader i resultat 

Resultatet av litteraturöversikten identifierar två kategorier av omvårdnadsåtgärder som 
främjar sömnen hos personer med demenssjukdom, (skapa en aktiv dag samt skapa lugn 
och avslappning), men det går inte att generalisera utan varje individs önskemål, behov och 
vanor måste tillgodoses. Det är utifrån den enskilda individen som omvårdnadsåtgärden 
måste utformas. Det kan även förändras över tid och en omvårdnadsåtgärd som främjat 

sömnen hos en person med demenssjukdom vid ett tillfälle behöver inte för den sakens skull 
främja sömnen vid ett annat tillfälle. Genom att vårdpersonal får kunskap i personcentrerad 
vård och ett individanpassat bemötande skapas en större chans att utifrån varje individ 
anpassa den omvårdnadsåtgärd som kan främja sömnen för just den individen vid just det 
tillfället. Det innebär att se personer med demenssjukdom utifrån dem som personer och inte 
utifrån deras demenssjukdom. Genom en personcentrerad vård visar tidigare forskning av 

Lillekroken, Hauge och Slettebo (2017) att vårdpersonal kan hjälpa personen att bibehålla en 
känsla av betydelse, respekt och värdighet. Utifrån författarnas erfarenheter kan vården av 
personer med demenssjukdom utföras utifrån vårdpersonalens vanor och rutiner. Det bör 
föras en diskussion kring de rutiner som finns på äldreboenden i samband med sänggående 
då resultatet visade på att personer med demenssjukdom läggs i säng tidigt på kvällen, utan 

att ta hänsyn till individuella vanor eller önskemål. Det tidiga sänggåendet leder till att de 
spenderar lång tid i sängen och att de även under stor del av tiden kan ligga vakna. Långa 
stunder av vaken tid i sängen kunde skapa iatrogena sömnstörningar. Det finns tidigare 
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forskning där vårdpersonal medger att patienter får leva efter rutiner som är anpassade för 
en effektiv verksamhet och inte patienten själv på grund av hög arbetsbelastning, bristande 
personaltäthet och okunskap (Nunez et al., 2016; Pijl-Ziber et al., 2018). Personcentrerad 
vård innebär att vårdpersonalen ser personen bakom demenssjukdomen (Ekman et al., 

2011), och utifrån ett sådant förhållningssätt bör sänggåendet anpassas efter individens 
behov, vanor och önskemål och inte efter rådande rutiner på äldreboendet. Om 
vårdpersonalen kan avsätta tid till personen med demenssjukdom visar tidigare forskning av 
Ericsson et al. (2011) att det kan skapas en känsla av trygghet, förtroende och gemenskap. 
Det som bör tas med i diskussionen är Arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2§) som tydliggör att 

arbetsgivaren är skyldig att minska risken av olycksfall eller skada i samband med 

ensamarbete.  

I resultatet framkom att genom att skapa en aktiv dag kan sömnen främjas hos personer med 
demenssjukdom. Resultatet visar att fysisk inaktivitet är ett stort hälsoproblem hos personer 

med demenssjukdom, ofta på grund av en bristande initiativförmåga som demenssjukdomen 
kan föra med sig. Det överensstämmer med tidigare forskning av Hartman, Karssemeijer, 
van Diepen, Olde Rikkert & Thjissen, (2018) som skriver att stöd från vårdpersonal kan 
behövas för att tillgodose behovet av fysisk aktivitet och därmed främja hälsa. En ökad 
kunskap kring personcentrerad vård anses vara av största vikt och stämmer överens med 

resultatet i de artiklar där vårdpersonalen fick utbildning i och/eller blev medvetna om 
personcentrerad vård. I dessa fall syntes en markant skillnad i vårdpersonalens 
interaktionsvilja. Det gjorde att vårdpersonalen aktiverade personerna med demenssjukdom 
utifrån deras fysiska och psykiska behov vilket minskade tiden av sömn på dagen, och 
därmed gav en förbättrad nattsömn. De individanpassade aktiviteterna, så som exempelvis 

att få klappa djur, lyssna på musik, kasta boll eller skriva ett kunde skapa en känsla av 
meningsfullhet, gemenskap och ökat välmående. Dessa upplevelser stämmer överens med 
Brooke och Herrings (2016) fynd som beskriver hur personer med demenssjukdom upplevt 
fördelarna med fysisk aktivitet efter att ha fått stöd till detta av vårdpersonal. Vänner och 
familj ökade i bekantskapskretsen, omvårdnaden förbättrades och personerna upplevde det 

som en värdefull livlina. Då det i resultatet framkommit att en aktiv dag som innefattar fysisk 
aktivitet främjat sömnen, är forskningen av Bartfay, Stewart, Bartfay och Papaconstantinou 
(2019) passande, som visar att promenader, trädgårdsarbete och gruppträning dessutom är 
omtyckta bland personer med demenssjukdom. Brataas, Bjugan, Wille och Hellzen (2010) 
skriver om hur kulturellt anpassade aktiviteter som är skräddarsydda efter individens 

önskningar och behov kan öka den demenssjuke personens välmående och känsla av en 
meningsfull gemenskap. Ett på olika vis framkallat välmående hos personer med 
demenssjukdom verkar vara en återkommande bidragande faktor till främjandet av sömn. 
Då resultatet visade att personer med demenssjukdom som utförde fysisk aktivitet hade en 
bättre sömn, förde författarna en diskussion om det spelar någon roll vilken sorts aktivitet 

som utförs och var, eller om det beror på interaktion från en annan människa, då dessa 
aktiviteter utförts tillsammans med personal och vissa gånger i allmänna utrymmen. Arman 
(2015) skriver att det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som vårdrelationen skapas 
och en känsla av gemenskap och välbefinnande uppstår. En diskussion bör föras kring ifall 
resultatet fortfarande skulle ha visat på en ökad nattsömn ifall den fysiska aktiviteten istället 
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utförts av personen ensam i sitt rum? Om det vore så enkelt att enbart fysisk aktivitet 

främjade sömnen borde väl personer med symptom som vandringsbeteende sova bättre? 

I resultaten i litteraturöversikten framkom det att genom att lugn och avslappning kan 
sömnen främjas hos personer med demenssjukdom. Taktil massage skapade avslappning hos 
personer med demenssjukdom vilket främjade sömnen. Det kan diskuteras om det är den 
taktila massagen, beröringen eller bara närvaron av en annan människa som skapar 
avslappning. Eller om det kan vara känslan av att vårdpersonalen själva blir mindre stressade 

av att sätta sig ned och ge massage, vilket förbättrar möjlighet till att skapa en relation. Det 
kan antas att en sådan relation skulle kunna bli vårdande enbart för att vårdpersonalen tar 
sig tid att vara i nuet och stämmer överens med Arman (2015) som skriver att vårdpersonal 
behöver ta sig tid och vara i nuet för att relationen ska bli vårdande. Hendersson (1982) 
skriver att allt som leder till att patienter upplever välbefinnande och att dagen varit givande, 
skapar förutsättningar för en god sömn. Närvaron och närheten av vårdpersonal kan minska 

de anspänningar i kroppen som kan skapa stress och sömnsvårigheter hos patienter. Även 
Kragh (2013) talar om hur bemötandet av äldre personers oro, otrygghet, ensamhet och 
förändrad dygnsrytm kan minska genom omvårdnad. Resultatet visade att personer med 
demenssjukdom sov bättre till följd av den lugnande effekt som aromaterapin gav. Även 
mängden sömnläkemedel kunde i vissa fall minskas till följd av behandlingen med doftolja. 

Hetta och Schwan (2017) skriver att sömnläkemedel kan medföra sömnstörningar som 
biverkning. Det kan diskuteras ifall deltagarna som fick aromaterapi sov bättre till följd av 
behandlingen med doftolja eller om biverkningar i form av sömnstörningar försvann när 
sömnläkemedlen uteslöts. Det kan även diskuteras ifall den lugnande effekten går att koppla 
till tidigare forskning av El Haj, Gandolphe, Galloui, Kapogiannis och Antoine (2017) som 

visar på att dofter kan återskapa minnen hos personer i ett tidigt stadie av demenssjukdom 
vilket kan leda till att personen upplever ökad glädje och lugn. Känslan av att personer med 
demenssjukdom känner sig trygg i sin förgångna historia är ofta stark (Edvardsson & 
Nordvall, 2008). I resultatet framkom dock att den lugnande effekten är individuell och att 
aromaterapin även kunde skapa ökad oro. Även i det fallet kan det diskuteras ifall oron beror 

på återskapade negativa minnen till effekt av aromaterapin vilket visar på vikten av 
personcentrerad vård med individanpassade omvårdnadsåtgärder. Detta är i 
överenstämmelse med Hendersons vårdteoretiska perspektiv som handlar om att se 
personen bakom sjukdomen och dess individuella behov och önskemål. Behoven är 
gemensamma för alla människor, men hur de tillfredsställs är individuellt. Det kan anses 

ligga ett stort ansvar på vårdpersonalen, för att kunna uppnå varje individs önskan och 
behov. Henderson beskriver det ansvaret som en yrkesskicklighet där initiativförmågan och 
det lösningsfokuserade arbetssättet sätts på prov. För personer med demenssjukdom som 
bor hemma kan främjandet av sömn även ge den anhörige återhämtning, vilket är en 
nödvändighet för att den demenssjuke ska kunna bo kvar så länge som möjligt (Simpson & 

Carter, 2013). Hemmet kan i sin tur hjälpa personen med demenssjukdom att minnas sin 
egen historia och personlighet, vilket gynnar välbefinnandet (Førsund et al., 2018). I 
resultatet framkom att i de fall koffein hade minskats eller helt uteslutits syntes en minskning 
i antalet gånger testpersonerna klev upp ur sängen. En sådan iakttagelse kan anses vara svår 
att misstolka vilket ger resultatet trovärdighet. Författarna diskuterade den förbättrade 

sömnen utifrån det faktum att koffein har en vätskedrivande effekt vilket ökar behovet av att 
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kliva upp och gå till toaletten. Effekten av koffein är individuell och därför kan det anses vara 
av stor vikt att genom personcentrering lyssna till patientberättelsen som fås vid samtal med 
personen med demenssjukdom eller deras anhöriga, för att vårdpersonalen ska få en bild av 
hur personen tidigare i livet förhållit sig till te och kaffe samt sömnvanor. Dechenes och 

McCurry (2009) nämner den fysiska miljöns påverkan, där störande ljud och ljus kan vara 
avgörande faktorer för hur sömnen blir. Det kan diskuteras om ljus och ljud som normalt 
förkommer på avdelningen och som vårdpersonal inte uppfattar som störande kan vara en 
faktor som påverkar sömnen hos personer med demenssjukdom, vilket överensstämmer med 
och tas upp som en faktor i Nunez et al. (2016). Det kan exempelvis handla om 

vårdpersonalens nyckelknippa som skramlar, en medboende som är vaken och spolar i 
toaletten på natten, ventilation som låter men även individens tidigare vanor av ljus i den 
fysiska miljön. Författarna diskuterade huruvida det skulle kunna vara så att vårdpersonal på 
kvällen tänder lampan på toaletten med syfte att underlätta för personen med 
demenssjukdom att hitta dit, men att ljuset istället leder till svårigheter i insomnandet. Det 

bör även föras en diskussion runt sjuksköterskans ansvar att se till att vårdpersonalen 
eliminerat andra hinder för sömn. Hunger? Smärta? Behov av att gå på toaletten? Är 
personen orolig av någon anledning? Dessa frågeställningar kan anses vara av stor vikt att 
sjuksköterskan tar upp med vårdpersonalen vid önskemål om att ge lugnande- eller 
sömnläkemedel, vilket kräver kunskap. Det framstår som att det inte alltid görs vilket kan 

ifrågasättas. Beror det på tidsbrist från sjuksköterskan eller på att sjuksköterskan förutsätter 
att vårdpersonalen redan har eliminerat dessa faktorer? Även Brown et al. (2014) påtalar 
detta och menar att det behövs ökad kunskap och utbildning hos vårdpersonal kring vad som 

kan främja sömnen hos personer med demenssjukdom. 

6.3. Etikdiskussion 

För att säkerställa kvaliteten på examensarbetet är materialet inhämtat från pålitliga 
databaser, Cinahl+ och Pubmed, som publicerar vetenskapliga artiklar, samt kontrollerat att 
artiklarna är peer-reviewgranskade, vilket innebär att artiklarna redan genomgått etisk 

prövning. Författarna har refererat enligt APA för att säkerställa att plagiering, förvanskning 
eller fabricering av materialet kan uteslutas, vilket enligt Codex (2018a) kvalitetssäkrar 
arbetet. I de fall materialet varit svårtolkat på grund av språkförbristningar har författarna 
använt sig av lexikon eller Google Translate. Enligt Codex (2018a) är det författarnas ansvar 
att säkerställa att forskningen är av hög kvalitet och därför har materialet både lästs och 

kvalitetsgranskats, enskilt och gemensamt av författarna för att minska risken för feltolkning 
samt se till att examensarbetets syfte blir besvarat. På grund av författarnas tidigare 
yrkeserfarenheter har en förförståelse funnits kring demenssjukdom och sömn, vilken kan ha 
påverkat valet av material. Men medvetenheten om förförståelsens påverkan har gjort att 

författarna gjort sitt yttersta för att bortse från den i samband med framställandet av resultat.  
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7. SLUTSATS 

Att utföra omvårdnadsåtgärder så som att skapa en aktiv dag samt att skapa lugn och 
avslappning kan främja sömn hos personer med demenssjukdom. Gemensamt för 
omvårdnadsåtgärderna är att dessa bör individanpassas utifrån en personcentrerad vård. 
Individuella aspekter, behov och önskemål måste vägas in för att kunna främja sömnen hos 
personer med demenssjukdom. För att vårdpersonal ska kunna främja en god nattsömn 
krävs kunskap om att de faktorer som kan påverka sömnen. Kunskap i omvårdnad är viktiga 

faktorer för att kunna idka personcentrerad omvårdnad. Vårdpersonalen behöver även 
arbetsgivaren stöd att se till att det är tillräckligt med personal så att vårdpersonalen ges tid 
och möjlighet att vara i nuet tillsammans med personen med demenssjukdom. Stress, 
personalbrist och outbildad personal kan leda till dålig kontinuitet i vårdrelationerna och 

brister i grundläggande omvårdnad.  

8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Författarna anser att fokus kring vidare forskning bör handla om personalens möjligheter till 

att kunna utföra personcentrerad vård. Genom en interventionsstudie skulle personalen få 
möjlighet att se en eventuell effekt av ett förändrat arbetssätt vilket skulle ge dem en 
förståelse för vikten av personcentrerad och individanpassad omvårdnad. En ökad förståelse 
för den personcentrerade vårdens effekter kan ha betydelse för vårdpersonalens framtida 
engagemang i att behandla alla patienter som unika individer för att främja deras nattsömn 
och kan minska risken för att både personer med demenssjukdom och deras anhöriga far illa 

när inte individuella behov kan iakttas och tillfredsställas. 
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Nr Författare, titel, 
årtal, tidsskrift 

Syfte Metod, längd Urval Resultat Kvalitet 

1 Culpepper Richards, 
K; Beck, C; 
O´Sullivan, P; & 
Shue, V.M. 

Effect of 
Individualized 
Social Activity on 
Sleep in Nursing 
Home Residents 
with Dementia. 

2005. 

American Geriatrics 
Society 

 

Att undersöka 
effektiviteten av 
individuellt 
anpassad social 
aktivitet på 
dagtid- och 
nattsömn. 

Kvantitativ 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 

Mätinstrument 

21 dagar 

139 personer 
som var 55 år 
eller äldre, hade 
mindre än 85 % 
effektiv 
sömn/natt och 
som sov mer än 
30 minuter på 
dagtid/dag. 
Personerna 
skulle ha bott 
minst 1 månad 
på äldreboende 
och genomgått 
ett Mini Mental 
Test som 
indikerat på 
demenssjukdom 

De som aktiverats fick 
en förbättrad nattsömn 
och sov mindre på 
dagen. Proportionerna i 
förhållandet mellan 
dagtid- och nattsömn 
på deltagarna som 
aktiverats visade sig 
minska, jämfört med 
kontrollgruppen. Hos 
de deltagare som hade 
lägre sömneffektivitet 
än 50% visade 
resultaten att de fick 
mindre dagtidssömn, 
somnade fortare, hade 
färre vakna minuter på 
natten, sov längre och 
fick en effektivare 
sömn. 

8/9 

2 de Pooter-Stijnman, 
L.M.M; Vrijkotte, S; 
& Smalbrugge, M. 

Effect of caffeine 
on sleep and 
behaviour in 
nursing home 
residents with 
dementia. 
 
2018 

European Geriatric 
Medicine 

Undersöka om 
reducerad mängd 
koffein på 
eftermiddagar 
och kvällar kan ha 
effekt på sömn 
och BPSD. 

Kvanitativ 

Pre-post-
interventions-
studie 

Enkät och 
mätinstrument 

6 veckor 

21 personer, 
boende på 1 
vårdavdelning 
med 28 boende. 
Personerna 
skulle ha en 
demensdiagnos 
samt dricka 
minst 1 kopp 
kaffe/dag, vilket 
ledde till ett 
bortfall på 7 st. 

Tydlig förbättring av 
sömnen om koffein 
elimineras under 
eftermiddagar och 
kvällar.  

9/9 

3 Figueiro, M.G; 
Plitnick, B.A; Lok, A; 
Jones, G.E; Higgins, 
P; Hornick, T.R; & 
Rea, M.S. 

Tailored lighting 
intervention 

Undersöka 
effekten av 
skräddarsydd 
ljussättning som 
efterliknar 
dagsljus på 
sömnstörningar 

Kvantitativ 

Interventions-
studie 

Enkät och 
Mätinstrument  

14 personer på 
äldreboende 
vars rum 
installerades 
med särskild 
belysning. 

Resultatet visade på en 
förbättring på den 
totala sömntiden. En 
förbättring sågs även på 
dygnsrytmen.  

9/9 
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improves measures 
of sleep, 
depression, and 
agitation in persons 
with Alzheimer’s 
disease and related 
dementia living in 
long-term care 
facilities 

2014 

Clinical Intervetions 
in Aging 

 

hos personer med 
demenssjukdom. 

 

4 veckor. 

 

4 Harris, M; 
Culpepper Richards, 
K; & Grando, V.T. 

The effects of slow-
stroke back 
massage on 
minutes of 
nighttime sleep in 
persons with 
dementia and sleep 
disturbances in the 
nursing home. 

2012. 

Journal of Holistic 
Nursing 

Undersöka om en 
tre minuters 
massage innan 
sänggåendet kan 
öka antalet 
minuter 
nattsömn hos 
patienter på ett 
demensboende. 

 

Kvantitativ 

Randomiserad 
kontrollerad 
pilotstudie. 

Mätinstrument 

48 timmar. 

146 frågades, 40 
valdes ut, 20 till 
testgrupp, 20 till 
kontrollgrupp. 
Inklusions-
kriterierna var 
engelskspråkig, 
över 65 år, 
demensdiagnos, 
bott på 
vårdhemmet 
mer än 90 dagar 
samt haft 
sömnstörningar. 

Bortfall under 
studien, 8 st. 

4 vårdhem  

Nattsömnen ökade med 
36 min och 
sömnkvaliteten 
förbättrades med 4 %. 

 

8/9 

5 Harris, M.H & 
Grando, V. 
 
When is nighttime? 
A description of 
bedtime in persons 
with dementia in 
the nursing home. 
 

2014 

Geriatric nursing 

Beskriva rutiner 
och mönster vid 
sänggående hos 
personer med 
demenssjukdom 
som kan leda till 
rekommenda-
tioner för 
omvårdnad. 

Kvantitativ 

Sekundär analys 
av en 
randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Observationer 
och 
mätinstrument 

Juni 2008-
januari 2009 

20 engelsk-
talande 
personer över 
65 år med 
demenssjukdom 
som hade färre 
än 7 timmars 
sömn per natt 
samt hade bott 
på vårdhem mer 
än 90 dagar. 

4 vårdhem 

85 % av de 
medverkande 
spenderade 10 timmar 
eller mer i sängen, 40 % 
av tiden låg de vakna 
och försökte somna.  

Rutiner för sänggående 
var associerat till 
vårdpersonalens rutiner 
kring 
medicinadministrering 
och tillsyn.  

8/9 



 

3 

 

Genom 
personcentrerad vård 
kan vårdpersonalen ta 
reda på individens egna 
önskemål om 
sänggående och på så 
sätt bemöta individens 
behov. 

6  Johannessen, B. 

Nurses experience 
of aromatherapy 
use with dementia 
patients 
experiencing 
disturbed sleep 
patterns. An action 
research projekt. 

2013 

Complementary 
Therapies in Clinical 
Practice 

Få en insikt i 
vårdpersonalens 
erfarenheter av 
att använda  
aromaterapi vid 
sömnstörningar 
hos personer med 
demenssjukdom. 

 

Kvalitativ 

Aktions-
forskning 

Fältstudier, 
loggböcker och 
fokusgrupps- 
intervjuer 

3 månader 

24 patienter  

12 vårdpersonal 

Vårdpersonal upplevde 
användandet av 
aromaterapi positivt 
och uppgav att 
personer med 
demenssjukdom kan få 
en förbättrad sömn och 
därmed ett bättre 
mående genom 
behandling med 
aromaterapi. Färre 
vandrade om nätterna, 
och personerna 
upplevdes mer utvilade 
på morgonen. 

9/9 

7 Kromhout, M.A; 
Jongerling, J; & 
Achterberg, W.P. 

Relation between 
caffeine and 
behavioral 
sympthoms in 
elderly patients 
with dementia: an 
obervational study. 

2014. 

The Journal of 
Nutrition, Health 
and Aging 

Att undersöka 
sambandet 
mellan koffein 
och BPSD hos 
äldre personer 
med demens-
sjukdom. 

Kvantitativ. 

Observations-
studie. 

Enkät och 
mätinstrument 

96 h. 

29 äldre 
personer med 
demens-
sjukdom med 
sömn- och/eller 
agitations-
problem som 
bor på demens-
avdelning. 

Det finns ett tydligt 
samband mellan 
koffeinintag på kvällstid 
(efter kl.18) och antal 
gånger som deltagarna 
gick upp på natten. 
Mängden intaget 
koffein per dag visade 
inget samband med 
någon form av 
sömnproblem, 
eftersom anledningen 
till uppvaknandet oftast 
berodde på 
miktionsbehov. 

8/9 

8 Lee, Y & Kim, S. 

Effects of indoor 
gardening on sleep, 
agitation, and 
cognition in 
dementia patients- 
a pilot studie. 

Undersöka 
effekten av 
trädgårdsarbete 
inomhus på 
sömn, 
orostillstånd och 
kognition hos 

Kvantitativ 

Interventions-
studie.  

Observationer 
och 
mätinstrument 

23 
medverkande. 

Bortfall 
redovisas ej. 

Färre och kortare 
uppvaknande under 
natten, fler antal 
minuter sömn per natt 
och färre sovtillfällen på 
dagtid. Orostillstånd 

9/9 



 

4 

 

2008. 

International 
Journal of Geriatric 
Psychiatry 

personer med 
demenssjukdom.  

28 dagar. och intellektuella 
funktioner blev bättre.  

9 Li, J; Grandner, 
M.A; Chang, Y-P; 
Jungquist, C; & 
Porock, D. 

Person-Centered 
Dementia Care and 
Sleep in Assisted 
Living Residents 
With Dementia: A 
Pilot Study. 

2017 
 
Behavioral Sleep 
Medicine 
 

Undersöka om 
personcentrerad 
vård kan ha effekt 
på sömnen hos 
personer med 
demenssjukdom.  

Kvantitativ 

Randomiserad 
kontrollerad 
pilotstudie 

Intervju, 
observationer 
och 
mätinstrument 

Juli 2013-Dec 
2013 

28 personer 
varav 10 i 
kontrollgruppen 

Bortfall; 2 från 
interventions-
gruppen och 4 
från kontroll-
gruppen 

Personcentrerade vård 
kan främja nattsömnen 
hos personer med 
demenssjukdom 
eftersom 
individanpassad 
aktivitet på dagen som 
personen tycker om kan 
minska mängden sömn 
under dagen. 

9/9 

10 McCurry, S.M; Pike, 
K.C; Vitiello, M.V; 
Logsdon, R.G; 
Larson, E.B; & 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. 
 

2011 

Journal of American 
Geriatric Sociaty 

Undersöka vilken 
effekt 
promenader, 
ljusexponering, 
en kombination 
av dessa samt 
utbildning kring 
sömn för 
vårdpersonal har 
på sömn hos 
personer med 
demenssjukdom.  

Kvantitativ 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Intervju och 
mätinstrument 

6 månader. 

110 personer 
med Alzheimers 
som hade två 
eller flera 
sömnproblem 
som uppstod 
flera 
gånger/vecka. 

 

Studien visar att 
personer med 
Alzheimers som har 
sömnproblem kan få en 
positiv effekt av 
promenader, 
ljusexponering eller 
kombination av dessa, 
samt att omge sig av 
vårdpersonal med 
utbildning kring sömn. 
Det kräver dock att det 
finns en assisterande 
vårdpersonal som tar 
initiativ.  

 

9/9 

11 Sekiguchi, H; Iritani, 
S; & Fujita, K.  
 
Bright light therapy 
for sleep 
disturbance in 

1. Undersöka om 
ljusterapi  kan 
förbättra sömnen 
vid olika typer av 
demens 
(Alzheimer AD, 

Kvalitativ 
 
Interventions-
studie 
 
Mätinstrument 

17 deltagare 
som hade 
sömnstörningar 
på grund av 
BPSD. 

Ljusterapi förbättrade 
sömnen hos 
patienterna med mild 
till måttlig AD. 

9/9 



 

5 

 

dementia is most 
effective for mild 
and moderate 
Alzheimer`s type 
dementia: A case 
series.  
 
2017 
 
The Official Journal 
of Japanease 
Psychogeriatric 
Society 
 

vaskulär demens 
VaD. Lewy-body 
demens LBD). 
2. Skiljer sig 
effekten av BLT 
beroende på 
stadiet av 
demens-
sjukdom? 

 
1 tim/dag i 2 
veckor. 
 

8= AD, 4=VaD,  

5= LBD. 

 

 

Ingen förbättring av 
sömnen hos patienter 
med VaD eller LBD.  
 
 
 

12 Skovdahl, K; Sörlie, 
V; & Kihlgren, M. 
 
Tactile stimulation 
associated with 
nursing care to 
individuals with 
dementia showing 
aggressive or 
restless tendencies: 
an intervention 
study in dementia 
care. 
 
2007 
 
International 
Journal of Older 
People Nursing 

Att beskriva 
vårdgivarnas 
erfarenhet av att 
ge taktil 
stimulering till 
personer med 
demenssjukdom 
och beskriva de 
förändringar som 
ses i dem. 

Kvalitativ 
 
Interventions-
studie 
 
Observationer 
och enkät 
 
28 veckor 

Fem slumpvis 
utvalda 
personer med 
måttlig till svår 
demenssjukdom 
som påvisade 
aggressiva och 
rastlösa 
tendenser. 

De demenssjuka visade 
tecken på positiva 
känslor och 
avslappning. 
Vårdgivarna kände att 
de kunde interagera 
med den demenssjuke 
på ett mer positivt sätt, 
samt att de att de fick 
en bättre/varmare 
relation med dem. 
Nästan alla personer 
med demenssjukdom 
somnade under 
massagen, och en av 
dem kunde sova upp till 
150 minuter efteråt. 
 
 

9/9 

13 Takeda, A; 
Watanuki, E; & 
Koyama, S. 
  
Effects of Inhalation 
Aroma-therapy on 
Symptoms of Sleep 
Disturbance in the 
Elderly with 
Dementia.  
 
2017 
 
Evidence-Based 
Complementary 
and Alternative 
Medicine 

Att undersöka 
effekten av 
aromaterapi på 
sömnstörningar 
hos äldre 
personer med 
demenssjukdom 

Kvantitativ 
 
Interventions-
studie 
 
Observationer 
och 
mätinstrument 
  
40 dagar; 20 
dagars kontroll-
period och 20 
dagars 
testperiod.  
 

19 personer 
med 
demenssjukdom 
som var över 65 
år och hade 
sömnstörningar. 

Den totala sömnen blev 
signifikant längre under 
testperioden. 
Perioderna av sömn 
under natten 
förlängdes. Tidigt 
uppvaknande på 
morgonen minskade. 
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