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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: I Sverige finns det idag omkring 130 000–150 000 personer som har 

demenssjukdom och fler personer beräknas insjukna. Sömnstörningar relaterat till 

demenssjukdom är vanligt och beror dels på förändringar i hjärnan och dels på 

läkemedelsrelaterade orsaker. Sömnstörningar blir svårare desto längre sjukdomen 

fortskrider. Problem: Sömnstörningarna leder till nedsatt psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. Sömnstörningar behandlas ofta med läkemedel på vård- och omsorgsboende 

men det är sällan tillräckligt, utan medför biverkningar och fortsatta sömnstörningar. Syfte: 

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja sömnen hos personer med 

demenssjukdom på vård- och omsorgsboende. Metod: En allmän litteraturöversikt 

inkluderande tio kvantitativa och två kvalitativa vetenskapliga artiklar har 

analyserats. Resultat: Resultatet mynnade ut i tre teman som kan främja sömn hos 

personer med demenssjukdom: Främja sömnen med hjälp av beröring, Främja sömnen med 

hjälp av aktivitet och sysselsättning samt Främja sömnen med hjälp av åtgärder i miljön.  

Slutsats: Omvårdnadsåtgärder kan främja sömn hos personer med demenssjukdom, och 

kan vara ett alternativ istället för sederande läkemedel. Samtidigt krävs en lyhördhet hos de 

som vårdar personer med demenssjukdom för vad som skulle fungera hos den enskilde.  

  

Nyckelord: Henderson, omvårdnadsåtgärder, sömnstörningar, vård- och omsorgsboende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: In Sweden there are today between 130 000 and 150 000 persons with 

dementia, and more people are about to be taken in account. Sleep disorders connected to 

dementia is very common and depends on damages and changes in brain structure and 

pharmacologic usage. The more the dementia is progressed, the more severe sleep disorders.  

Problem: Sleep disorders induce reduced psychologic and physiologic health. Often sleep 

disorders are treated by drugs, but seldom it is sufficient, and it induces side effects and 

continuous sleep problems. Aim: To describe nursing actions that promote sleep for persons 

with dementia living at a residential care. Method: An analysis of a general literature review, 

including ten quantitative and two qualitative scientific articles. Result: The result was three 

themes promoting sleep for persons with dementia. Themes were: Promote sleep using 

touch, Promote sleep using activity and employment and Promote sleep using environmental 

measures. Conclusion: The result shows nursing actions promoting sleep for persons with 

dementia and may be an alternative to sedative drugs. Furthermore, a high sensitivity of 

caregivers is required to find the needs, abilities and wishes of person with dementia, 

regarding treatment.  

  

Keyword: caring, Henderson, nursing home, sleep disturbance.  
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1 INLEDNING 

Hösten 2017 hade författarna i detta examensarbete sin verksamhetsförlagda utbildning 

inom vård- och omsorgsboende och mötte personer som insjuknat i demenssjukdom. Dessa 

personer med demenssjukdom var ofta oroliga, hade sömnstörningar och vände på dygnet. 

Personerna var ofta uppe på nätterna och vandrade, vilket gjorde att de under dagarna tog 

kortvariga tupplurar. Som omvårdnadsåtgärd för sömnstörningarna gav vårdpersonalen 

lugnande läkemedel eller sömnmedicin, men den farmakologiska behandlingen var sällan 

tillräcklig. De farmakologiska behandlingarna medförde även dagtrötthet och yrsel och 

fortsatta sömnstörningar. Författarna har därför intresserat sig för hur sjuksköterskor kan 

främja sömn hos personer med demenssjukdom, och har i detta examensarbete gjort en 

litteraturöversikt och tagit del av den vårdvetenskapliga forskningen i ämnet. Valet av ämnet 

gjordes utifrån ett förslag som presenterats av Forskargruppen akademi för hälsa, vård och 

välfärd (HVV) på Mälardalens högskola (MDH). Förslaget som presenterades var god 

nattsömn vid demenssjukdom. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden redogörs det för återkommande centrala begrepp i examensarbetet, 

demenssjukdom och dess förekomst, symtombild och riskfaktorer. Därefter redogörs för 

begreppen sömn, sömnstörningar vid demenssjukdom och deras betydelse. Under punkt 2.5 

redogörs för läkemedelsbehandling i samband med sömnstörningar och dess svårigheter och 

biverkningar. Sedan redovisas tidigare forskning gällande vårdpersonalens upplevelser kring 

vårdandet i samband med demenssjukdom och sömnstörningar. Vidare belyses riktlinjer och 

styrdokument för sjuksköterskor, samt ett vårdvetenskapligt perspektiv relaterat till sömn, 

med fokus på vårdteoretikern Virginia Henderson. Bakgrunden avslutas med en 

problemformulering. 

2.1 Återkommande centrala begrepp 

Demenssjukdom är enligt Edberg (2014) ett samlingsnamn på sjukdomar som drabbar 

människans hjärna och orsakar kognitiv svikt. Symtombilden varierar beroende på var i 

hjärnan skada sitter. Personer som drabbas av demenssjukdom kan bland annat drabbas av 

försvagat minne och försvagad kommunikations- och orienteringsförmåga. I detta 

examensarbete benämns personer som lever med demenssjukdom på vård- och 

omsorgsboende som personer med demenssjukdom.  
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Vård- och omsorgsboende definieras enligt Socialstyrelsen (2016) som en form av särskilt 

boende. Säkerskilt boende innefattar även gruppboende, omsorgsboende eller sjukhem. 

Särskilt boende är en form av boendeform när det inte finns någon möjlighet att bo kvar 

hemma längre på grund av omfattande omvårdnad vid sjukdom. Genom att flytta till ett 

särskilt boende kan personen få hjälp med tillsyn och omvårdnad. Ett särskilt boende utgår 

från individen och vården skall präglas av trygghet, gemenskap och självbestämmande. I 

detta examensarbete används begreppet vård- och omsorgsboende. 

Vårdpersonal definieras enligt Socialstyrelsen (2007) den personal som ger patienter vård 

inom en organiserad sjukvårdsinrättning. I detta examensarbete används både begreppen 

vårdpersonal och sjuksköterskor för att beskriva personal som vårdar personer med 

demenssjukdom. 

Omvårdnadsåtgärd avser specifika åtgärder som hjälper individen till att främja hälsa eller 

förebygga ohälsa. Omvårdnadsåtgärder är även de åtgärder som handlar om att bevara, och 

återställa hälsa och välbefinnande, alternativt främja en fridfull död i livets slutskede 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell- Ekstrand, 2013). 

2.2 Demenssjukdom  

Socialstyrelsen (2017) beskriver i nationella riktlinjer att demenssjukdom är ett 

samlingsnamn som berör olika sjukdomar i hjärnan där människans kognition blir nedsatt. 

För att få diagnosen demenssjukdom behöver personen ha en uttalad kognitiv svikt samt att 

sjukdomen medfört negativ påverkan socialt och/eller i arbetet. Aktuell forskning visar att 

det i Sverige finns cirka 130 000–150 000 personer med demenssjukdom och det beräknas 

nyinsjukna 20 000–25 000 personer per år i demenssjukdom. Risken för att drabbas av 

demenssjukdom blir större med stigande ålder och hjärt- och kärlsjukdomar. Ärftlighet är 

också en betydande bakomliggande orsak. Ragneskog (2013) menar att det finns olika typer 

av demenssjukdomar, bland andra: Alzheimers sjukdom, vaskulära demenssjukdomar, 

frontallobsdemens och Lewy body- demens varav Alzheimers sjukdom är den idag 

dominerande demenssjukdomen. Alzheimers sjukdom kommer oftast redan i 50-årsåldern 

och drabbar främst hjärnbarken och dess gråa substans där sjukliga förändringar sker. Detta 

medför att nervceller dör och får svårt att kommunicera med varandra. Alzheimers sjukdoms 

främsta symtom är minnesstörningar och ökad aktivitet på natten. Socialstyrelsen (2017) 

menar att efter Alzheimers sjukdom är vaskulär demens den vanligaste formen av 

demenssjukdom. Vaskulär demens kan orsakas av att blodtillförseln till hjärnan är minskad 

genom en blodpropp i hjärnan, en så kallad stroke. En annan orsak till vaskulär demens är 

skador på vita substansen under hjärnbarken vilket medför att nervbanorna får en nedsatt 

funktion. Ragneskog (2013) belyser att frontallobsdemens är en relativ ovanlig form av 

demenssjukdom som drabbar främst pannloben och tinningloben. Beroende på vilken del 

som drabbats kommer sjukdomen ge olika symtom, som bland annat empatibrist, 

upprymdhet, nedstämdhet och i vissa fall oförmåga för patienten att känna igen människor. 

Eftersom frontallobsdemens är relativt ovanligt är kunskapen ofta bristfällig hos 

vårdpersonal i hur sjukdomen yttrar sig.  



3 

 

Ragneskog (2013) beskriver demenssjukdomen Lewy body-demens som en relativt ovanlig 

form av demenssjukdom och som drabbar vita substansen i hjärnan. Symtomen som ses är 

tilltagande trötthet, stelhet och en nedsatt uppmärksamhetsförmåga. Dock är inte 

minnessvårigheterna lika påtagliga som vid Alzheimers sjukdom. Socialstyrelsen (2017) 

redogör för att i samband med demenssjukdom är det inte ovanligt att personer får så kallade 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Vid BPSD får personen 

symtom som hallucinationer, vanföreställningar, oro och störd dygnsrytm. Ett annat symtom 

är förvirring, där personen med demenssjukdom kan få en förvrängd tidsuppfattning eller 

inte veta var hen befinner sig. Edberg et al. (2008) menar på att symtomen kan för 

omgivningen vara svåra att förstå och att det finns en risk att de enbart betraktas som något 

avvikande som har med demenssjukdomen att göra, utan att hänsyn tas till de 

bakomliggande faktorerna. Kan vårdpersonalen och de anhöriga leva sig in i personens värld, 

så kan förändringarna bli lättare att förstå, förutse och hantera.  

 

2.3 Sömn  

Carskadon och Dement (2011) redogör för att sömn är ett sänkt medvetandetillstånd och 

fyller en viktig funktion för hjärnan eftersom återhämtning och lagring av energi sker. Vid 

sömn aktiveras det parasympatiska nervsystemet vilket medför en sänkt vilopuls, blodtryck 

och andningsfrekvens. Hypofysen stimulerar då utsöndringen av tillväxthormoner, 

testosteron och prolaktin vilkas syfte är att lagra energi och återuppbygga vävnaden. En 

vuxen person behöver generellt sova sex till sju timmar per dygn för att fungera optimalt. 

Förändrad sömnrytm kan ge konsekvenser såsom energibrist, koncentrationssvårigheter och 

humörsvängningar som i sin tur kan medföra ångest, depression och nedsatt livskvalitet. Vid 

sömn går en människa genom olika faser där Non – Rapid Eyes Movement (NREM) och 

Rapid Eye Movement (REM) är de vanligaste. NREM delas in i fyra stadier vilka är olika 

långa och av olika karaktär. De fyra stadierna kan ses på sidan tre i Tabell 1. 

Tabell 1: NREM delas in i fyra olika stadier 

Stadium 1:  Är när människan med slutna ögon påbörjar en 

avslappning. Här är människan väldigt lättväckt 

då bearbetning av tankar medför en ytlig sömn.  

Stadium 2: Utgör halva människans sömnperiod och 

bassömn.  

Stadium 3 och 4: 20 minuter in på stadium 1 sätts stadium 3 och 

4 i gång, stadium 3 och 4 utgör 15–20 % av 

sömnen. Under denna period sover människan 

som djupast och perioden spelar en viktig roll i 

återhämtningen. 
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Carskadon och Dement (2011) menar att REM-sömn träder in 90 minuter efter insomnandet 

och kallas för drömsömn, även om det numera är känt att människan drömmer i alla stadier 

av sömn. Under REM-sömnen är bland annat hippocampus, amygdala och visuella cortex i 

hjärnan aktiva. Dessa bearbetar intryck och lagrar viktig information och det är vanligt att 

hjärtfrekvens, andning och blodtryck ökar under fasen. Dock är motoriska nervsignaler 

blockerade vilket medför att muskler är avslappnade och låser sig så att det inte går att stiga 

upp. Åkerstedt (2001) beskriver att sömnen är betydelsefull för människans välbefinnande 

där sömnbrist ger uttalade negativa effekter både fysiska och psykiska. Sömnbrist medför att 

immunförsvaret sänks vilket resulterar i att människor blir mer mottagliga för infektioner.  

2.4 Sömnstörningar vid demenssjukdom 

Åkerstedt (2001) belyser att insomni är en form av sömnstörning som innebär för lite sömn, 

där personen ifråga har problem att somna eller bibehålla sömn. Sömnstörningarna 

förekommer då flera gånger i veckan i över en månads tid och orsakar nedsatt livskvalitet. 

Sömnstörningarna kan orsakas av psykologiska samband som exempelvis stress.  

Vid stress ökar hjärt- och andningsfrekvensen samt kroppens stresshormoner vilket medför 

att kroppen får svårt att återhämta sig. Under en längre period av stress kommer kroppen till 

slut förlora förmågan att återhämta sig. Även smärta och andningsbesvär är bidragande 

orsaker till sömnstörningar. Flo, Gulla och Husebo (2014) menar också att obehandlad 

smärta inte är ovanligt och är en orsak till sömnstörningar. Personer med demenssjukdom 

har svårigheter att uttrycka sig på grund av den kognitiva nedsättningen som sjukdomen 

medför, och kan istället uttrycka sig med rop, skrik och säregna ansiktsuttryck.   

Cipriani, Lucetti, Danti och Nuti (2015) menar att sömnstörningar vid demenssjukdom idag 

är ett av de främsta symptomen på sjukdomen och är ett kliniskt problem. Hur och när 

sömnstörningarna uppstår beror på vilken form och vilket stadium av sjukdomen personen 

är insjuknad i, samt var den är belägen i hjärnan. Även Harris och Grando (2014) menar att 

vid svårare form av demenssjukdom ses sömnstörningar vara av svårare grad och mer 

uttalade, medan vid mild till måttlig demenssjukdom är sömnstörningarna inte lika grava. 

Demenssjukdom som är relaterad till neurodegeneration medför skador på nervbanor som 

samordnar homeostatiska processer, samt processer som har med kroppens dygnsrytm att 

göra. Dessa skador bidrar till sömnstörningar eftersom nervsystemets känslighet trubbas av 

för yttre signaler som annars påverkar kroppen till att vilja sova, signaler som till exempel att 

släcka ljuset eller att följa regelbundna läggningsrutiner. Nijhof, Van Gemert-Pijnen, De 

Jong, Ankoné och Seydel (2012) belyser att sömnstörningarna medför en lägre 

sömneffektivitet, det vill säga att personen tillbringar mycket tid i sängen utan att lyckas 

somna. Dessutom avbryts sömnen ofta (sömnfragmentering) och personen klarar inte av att 

sova en längre tid eller har svårt att sova djupt. Dessa besvär under nätterna gör det svårt att 

hålla sig vaken under dagen, och att risken för att drabbas av agitation och konfusion ökar. 

Wennberg, Wu, Rosenberg och Spira (2017) menar att hos personer med demenssjukdom 

som bor på vård- och omsorgsboende kan sömncykeln vara så påverkad att de antingen är 

vakna hela dygnet eller har ett abrupt sömnmönster, det vill säga att de sover en kort tid men 

sedan vaknar igen. Detta medför att dygnsrytmen blir bakvänd men också att kognitionen 

som redan är nedsatt vid demenssjukdom förvärras ytterligare (Wennberg et al., 2017). 
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Scholtens, van Munster, van Kempen och De rooija (2016) redogör för att vid 

demenssjukdom kan regleringen av melatonin vara störd och inte ge tillräcklig utsöndring av 

hormonet vilket medför sömnstörningar. Melatonin är ett hormon som utsöndras från 

tallkottkörteln i hjärnan och som medför att människan blir sömnig. Äldre personer, även 

friska i övrigt, kan ses ha låga nivåer av melatonin. 

  

Sloane et al. (2007) beskriver att sömnstörningar är vanligast hos alzheimers och att de leder 

till ökad risk för nedstämdhet och minskad allmän daglig funktion. Tewary, Cook, Pandya 

och Mccurry (2018) betonar att de nattliga vandringarna ökar risken för fallskador hos 

personer med demenssjukdom. Harris och Grando (2014) menar att sömnstörningar kan 

medföra uttalat agiterat beteende, ökad sjuklighet, minskad livskvalitet och därmed behov av 

institutionalisering för personer med demenssjukdom. På vård- och omsorgsboende kan 

bidragande faktorer till sömnstörningar vara strikta nattrutiner, ljudnivån från omgivningen, 

frekventa sömnavbrott, till exempel vid byte av inkontinensskydd samt övervakning av vitala 

parametrar. Även Kerr (2013) menar att personer med demenssjukdom är benägna att bli 

oroliga av höga ljudnivåer och plötsliga ljud, vilka gör att de väcks mycket lätt.  

Flera orsaker i vårdmiljön kan ligga bakom, som knarrande i golv, hög samtalston bland 

vårdpersonal, öppning och stängning av dörrar eller hög ljudnivå från andra vårdaktiviteter. 

Nunez et al. (2018) menar att demenssjukdom och sömnstörningar kan tillsammans för en 

person orsaka förvirring och oro om nätterna och nedsatt livskvalitet om dagarna. 

Aggressivitet och svårigheter att slappna av leder till kringvandrande och sömnsvårigheter.  

2.5 Läkemedelsbehandling  

Socialstyrelsen (2014) redogör för att under de senaste 25 åren har läkemedelsbehandlingen 

ökat betydligt. Allt fler sjukdomar och smärttillstånd har därigenom kunnat lindras men det 

har även resulterat i fler problem med biverkningar. I lindriga fall kan trötthet, muntorrhet 

samt förstoppning ses, medan vissa biverkningar är mer allvarliga, såsom blödning eller 

arytmier, vilket ofta medför sjukhusinläggningar. Läkemedelsbehandling bör följas upp och 

omprövas kontinuerligt. Ragneskog (2013) menar att hos äldre personer är kroppens 

förmåga att bryta ner läkemedel sämre vilket ökar känsligheten för läkemedel och risken för 

biverkningar. Andrews (2017) menar att lugnande läkemedel bör tas under noggrant 

övervägande på grund av deras biverkningar, särskilt vid störd dygnsrytm och dagtrötthet. 

Vissa av läkemedlen kan även ha toxisk effekt vid feldosering, med risk för allvarliga 

biverkningar som till exempel organskador. Cipriani et al. (2015) menar att läkemedel som 

ges mot beteendemässiga symtom vid demenssjukdomar även är relaterade till biverkningar 

som påverkar sömn och vakenhet. Eftersom sömnstörningar kan bero på flera aspekter 

såsom psykisk ohälsa, farmakologiska problem, andningsbesvär och hjärtproblem, bör 

grundliga undersökningar göras ifall det kan bero på sekundära orsaker. Det är viktigt att 

kunna behandla grundorsaken till sömnstörningarna. Även Sloane et al. (2007) menar på att 

läkemedel som ges mot sömnstörningar har ogynnsam effekt på sömn och daglig funktion. 

Scholtens et al. (2016) belyser att melatonin skrivs ut som läkemedel vid demenssjukdom 

med fördelen att det har få biverkningar.  
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Läkemedlet kan vara svårt att dosera eftersom kroppen har en egen hormonell reglering av 

melatonin, vilket bör beaktas vid administrering för att undvika överdosering av läkemedlet 

(Scholtens et al., 2016). Salami, Lysketsos och Rao (2011) menar på att det inte finns några 

effektiva farmakologiska sätt att lindra sömnproblem i samband med demenssjukdom, som 

inte också ger allvarliga biverkningar. Skottheim, Lövheim, Isaksson och Sandman (2018) 

beskriver att sömnstörningar är särskilt vanligt hos personer med kognitiv svikt vilket medför 

att sederande läkemedel ofta skrivs ut. Med tanke på dess risk för biverkningar är det viktigt 

att sjuksköterskor regelbundet omprövar aktuella sederande läkemedel.  

2.6 Tidigare forskning  

Lethin, Hallberg, Karlsson och Janlöv (2016) belyser att närstående upplever en påtaglig 

omställning i livet när en anhörig flyttat till vård- och omsorgsboende då omvårdnadsbehovet 

blivit för stort. Kommunikationen mellan vårdpersonalen och närstående är en viktig aspekt 

för att närstående ska känna sig delaktiga i vårdandet. Dessutom är det viktigt för att 

vårdpersonalen ska kunna lära känna personen med demenssjukdom ordentligt och vilka 

rutiner som finns kring sömnen. Slater (2006) skriver att närstående har en betydelsefull roll 

i vårdandet och som kan ge vårdpersonalen information och en helhetsbild av 

sömnstörningarna hos personen med demenssjukdom. Den närstående är en resurs som kan 

bidra till att personen med demenssjukdom upprätthåller största möjliga livskvalitet och 

upplevelse av hälsa. Brewer och Talbot (2016) belyser den känslomässiga påfrestningen för 

vårdpersonalen att möta närståendes förväntningar när tiden inte räcker till och att det 

ibland finns svårigheter att möta personer med demenssjukdom på grund av brist på 

utbildning eller erfarenhet av demenssjukdom. Helgesen, Larsson och Athlin (2012) samt  

Johansson, Marcusson och Wressle (2015) betonar att närstående känner sig betydelsefulla 

för personen med demenssjukdom och kan se sig som ytterst ansvariga för dess 

välbefinnande. Relationen mellan vårdpersonalen och den närstående är viktig för ett gott 

informationsutbyte och för att hitta omvårdnadsåtgärder som främjar en god sömn hos 

personen med demenssjukdom. Granvik, Mayer, Minthon och Näggas (2014) skriver att 

vårdpersonal upplever det lättare att se vilka beslut som ska tas i omvårdnaden, genom att 

delaktiggöra den närstående, och att det är lättare att se vilka individuella behov som passar 

personen med demenssjukdom. Lee, Hui, Kng och Wai Auyeung (2013) skriver att personer 

med demenssjukdom och sömnstörningar är resurskrävande och kräver hög kompetens hos 

vårdpersonal, för att kunna hantera en komplicerad omvårdnad och vårdpersonalen upplever 

arbetsbelastningen i regel som mycket tyngre. Sömnstörningarna är tidskrävande och svåra 

att få bukt med vilket skapar frustration hos vårdpersonalen. Harris och Grando (2014) 

menar att vårdpersonal upplever en stress kring rutinerna innan och efter sänggående på 

vård och omsorgsboenden, då boenden lätt vaknar i samband med olika rutiner exempelvis 

vid byte av inkontinensskydd. Samtidigt förväntas vårdpersonal följa rutinerna som finns på 

arbetsplatsen. Enligt Kolanowski, Fick, Frazer och Penrod (2009) medför personalbrist hos 

vårdpersonalen att det ligger närmare till hands att ge farmakologisk sömnbehandling i 

stället för sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder, vilka tar mer tid i anspråk. Erfarenhet och 

utbildning inom området demenssjukdom och sömnstörningar upplevs av vårdpersonalen 

som betydelsefullt för att kunna ge en god och personcentrerad vård till personer med 
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demenssjukdom. Enligt Travers, Beattie, Martin-Kahn och Fielding (2013) kan utbildning av 

vårdpersonalen förbättra deras självbild och yrkesstolthet, vilket medför en godare attityd till 

det vårdande arbetet och till personen med demenssjukdom. Brewer och Talbot (2016) 

beskriver att vårdandet alltid skall vara individualiserat utifrån personens behov och 

förmågor, men att vårdpersonalen upplever att tiden inte alltid finns att umgås med boenden 

på grund av pressen till att slutföra arbetsuppgifter. Svårigheten blir då att finna 

underliggande behov hos den enskilde och tolka rätt för att situationen skall bli vårdande.  

2.7 Riktlinjer och styrdokument 

Hälso- och sjukvårdslagen [HLS] (SFS: 2017: 30) föreskriver i 1 § att respektfull vård ska ges 

på lika villkor till alla personer, oavsett tillhörighet, kön och bakgrund. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor arbeta förebyggande och på ett sätt som 

uppmuntrar människor att ta hand om sin egen hälsa, samt erbjuda hjälp vid behandling av 

sjukdom eller funktionsnedsättning. International Council of Nurses [ICN] (2014) etiska kod 

för sjuksköterskor belyser att sjuksköterskor har huvudansvaret för omvårdnaden och ska 

tillämpa riktlinjer inom omvårdnad, forskning och utbildning. Sjuksköterskor skall alltid 

uppträda med ett gott omdöme i kontakten med sina kollegor och patienter och på ett 

lämpligt sätt skydda enskilda personer, familjer och allmänheten när deras hälsa är hotad. I 

omvårdnadsarbetet ska etiska aspekter beaktas som speglar mänskliga rättigheter, 

värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar. Detta skall respekteras för alla människor, 

oavsett ålder, etnicitet, bakgrund eller kön. Sjuksköterskor ansvarar för patientens säkerhet, 

värdighet, rättigheter och att ge korrekt och lämplig information, samt att patientens 

uppgifter behandlas konfidentiellt. Sjuksköterskor ska vara respektfulla, lyhörda, trovärdiga 

och visa medkänsla och integritet, vilket anses vara betydelsefullt för människors hälsa. I 

övrigt ansvarar sjuksköterskor för att upprätthålla sin yrkeskompetens och vårda sin egen 

hälsa (ICN, 2014). Socialstyrelsen (2017) belyser att nationella riktlinjer fortlöpande 

utvecklas, vilka ger stöd i att hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens resurser fördelas och 

används effektivt oberoende var vården bedrivs. All omvårdnad av personer med 

demenssjukdom ska utgå från personcentrerat förhållningssätt och att personen ställs i 

centrum framför sjukdomen. Hur personens livsmönster eller värderingar ser ut är en viktig 

aspekt att beakta i omvårdnad vid demenssjukdom. Närstående har även en viktig roll i den 

personcentrerade vården genom att lyfta fram önskemål, berättelser och preferenser, när 

personen med demenssjukdom har svårighet att uttrycka sig. Vidare skriver Socialstyrelsen 

(2017) att utbildning hos vårdpersonal inom demenssjukdom är viktigt, exempelvis kunskap 

om beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, för att vården skall bedrivas 

så personcentrerad och optimal som möjligt. Svensk sjuksköterskeförening (2016) belyser i 

sin värdegrund för omvårdnad vikten av att bevara patientens autonomi (självbestämmande) 

och värna om integriteten. Vid sjukdom hamnar patienten i en beroendeställning till vården 

och även om patienten saknar förmåga till självbestämmande skall självbestämmande ändå 

beaktas. Vårdpersonalen behöver ta hänsyn till berättelse, livshistoria eller andra 

livssammanhang som är viktiga för patienten. Patientlagen (SFS 2014:821) föreskriver i 1 § 
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att vården som bedrivs måste respektera patientens självbestämmande, integritet och 

delaktighet.  

2.8 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Författarna i detta examensarbete har valt Virginia Henderson som vårdvetenskapligt 

perspektiv, eftersom Hendersons ser människan utifrån ett helhetsperspektiv, inkluderande 

både personens kroppsliga och känslomässiga behov. Henderson (1982) beskriver att sömn 

är ett av människans grundbehov och utgår ifrån ett behovsperspektiv när hon beskriver 

vilken roll sjuksköterskor bör ha i arbetet med att främja god sömn. Hendersons teori belyser 

hur viktig sömnen är och vilka konsekvenser som uppstår när sömnen uteblir. Sömnen 

inryms i det som hon presenterar som de 14 grundläggande behoven hos en människa och till 

varje behov hör dessutom en praktisk omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskor. När det gäller 

sömn är det minst lika viktigt att se vad som går att göra för personen om dagen som om 

natten. Sjuksköterskor bör möjliggöra för aktivitet under dagtid utifrån personens kapacitet, 

förmåga och behov. God aktivitet och sysselsättning under dagtid kommer att underlätta 

insomning på kvällen. Stress och spänningstillstånd är förknippat med oförmågan att 

slappna av vilket leder till sömnstörningar och oförmåga att somna. Henderson redogör för 

förmågan till förströelse och avkoppling, sjuksköterskor alltid bör beakta personens intressen 

eftersom dessa är kopplade till förströelse och lek, där personen kan finna ett välbefinnande i 

stunden, och distansera sig från sin sjukdom. Val av sysselsättning eller intresse är självfallet 

unikt för varje person, varför sjuksköterskor behöver arbeta personcentrerat och fråga sig 

vilket intresse personen har, hur ofta och hur länge sysselsättningen bör göras. 

Sjuksköterskor bör se vilka göromål som är genomförbara för personen då andra sjukdomar 

kan spela in och utgöra ett praktiskt hinder. Vad det gäller fysisk aktivitet kan sjuksköterskor 

behöva samarbeta med andra professioner, exempelvis med arbetsterapeuter för att hjälpa 

personen med att hitta rätt typ av hjälpmedel. Fysisk motion kan även vara kopplat till ett 

visst mål, för att personen skall få adekvat motion men också för att göra själva aktiviteten 

roligare. Personens egna intressen, önskemål om aktiviteter skall tas i beaktande vid 

upprättandet av en vårdplan och val av litteratur och musik spelar en viktig roll för personens 

välbefinnande. Utöver att hitta vad som passar och lugnar en specifik person bäst, är det 

likaså viktigt att sjuksköterskor uppmuntrar personen till egenvård, det vill säga att personen 

själv motiveras till att uppsöka de aktiviteter och den miljö som personen finner trivsam och 

behaglig (Henderson, 1982).  

2.9 Problemformulering 

I bakgrunden framgår det att sömnen är viktig och betydelsefull för personens psykiska och 

fysiska återhämtning. Sömnstörningar hos personer med demenssjukdom kan orsaka oro, 

kringvandrande nattetid och aggressivitet samt omvänd dygnsrytm med nedsatt livskvalitet 

som följd. Flera orsaker till sömnstörningar kan finnas där underliggande grundorsak ibland 

kan förbises. Sömnstörningar behandlas ofta med läkemedel som ger biverkningar såsom 
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störd dygnsrytm och yrsel. Biverkningar av läkemedel gör att risken för fall ökar och att 

personen får sänkt livskvalitet som följd. I tidigare forskning framgår även att närstående har 

en betydelsefull roll i vårdandet hos personer med demenssjukdom genom kontinuerlig 

kontakt med vårdpersonalen. Relationen är en viktig aspekt för att finna rätt typ av 

omvårdnadsåtgärder som främjar sömn hos personer med demenssjukdom.  

Brist på utbildning eller erfarenhet hos vårdpersonal leder till att vården som bedrivs inte blir 

optimal. Andra stressande faktorer är personalbrist eller tidsbrist vilket skapar utmaningar i 

att möta närståendes förväntningar och finna rätt typ av omvårdnadsåtgärd hos personen 

med demenssjukdom och sömnstörningar. Genom att ta reda på aktuell forskning inom 

området kan kunskap erhållas kring olika omvårdnadsåtgärder som kan främja sömn vid 

demenssjukdom. Kunskapen kan bidra med en fördjupning hos vårdpersonal, och det kan 

vara till nytta både i arbetet på vård- och omsorgsboende samt inför det kommande yrket 

som sjuksköterska.  

 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja sömnen hos personer med 

demenssjukdom på vård- och omsorgsboende. 

4 METOD 

Examensarbetet utgörs av en litteraturöversikt enligt Friberg (2017a) och är till för att bilda 

en översikt över nuvarande och rådande forskning, gällande omvårdnadsåtgärder som 

främjar sömnen hos personer med demenssjukdom på vård- och omsorgsboende. Friberg 

(2017a) menar att en litteraturöversikt är passande för att kunna bilda sig en uppfattning om 

forskningsläget och för att kunna inkludera såväl kvantitativa som kvalitativa artiklar. 

Kvantitativa artiklar innehåller mätresultat för att kunna jämföras och hitta gränsvärden, 

medan de kvalitativa tar fasta på deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Segesten (2017a) 

belyser fördelen av de kvantitativa artiklarna, där jämförelser av olika handlingar kan 

identifiera vilken typ av åtgärd som påvisar bäst resultat. Fördelen med de kvalitativa 

artiklarna är att de kan ge kunskap om hur olika åtgärder påverkar personers upplevelser och 

hur personers behov kan mötas. 
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4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamling samt urval i detta examensarbete utfördes enligt Friberg (2017a) utifrån 

examensarbetets syfte. Friberg (2017a) beskriver att sökningarna skall baseras på aktuellt 

ämne som examensarbetet inbegriper. Ämnet kan sedan sökas genom att använda relevanta 

sökord i olika databaser, rapporter samt doktorsavhandlingar och med huvudinriktning att 

materialet är av god vetenskaplig kvalitet. Sökningarna av artiklar till detta examensarbete 

genomfördes i april-maj 2019 i CINAHL Plus, PubMed. Sökningarna gav 149 träffar i 

CINAHL Plus och 80 träffar i PubMed. För att hitta passande och adekvata sökord på 

engelska använde författarna Medical Subject Headings (MeSH). Sökorden som användes 

var Dementia AND Sleep AND Nursing home, Dementia AND improve sleep och Dementia 

AND Sleep (se Bilaga A). Sökorden som användes försökte anpassas till syftet och rikta in sig 

på att hitta personer med demenssjukdom på vård- och omsorgsboende. 

Sökorden nursing home användes för att kunna hitta just vård- och 

omsorgsboendeperspektivet. I artikelsökningarna använde sig författarna av den booleska 

operatoren AND för att begränsa urvalet och för att snabbt kunna finna artiklar som var 

relevanta för syftet. Östlundh (2017) redogör för de booleska operatorerna AND, OR och 

NOT som kan kombineras med sökorden, för att antingen bredda eller begränsa urvalet från 

sökningen. AND betyder att alla de inkluderade sökorden måste finnas med för att få träff. 

Merparten av de hittade artiklarna visade sig vara kvantitativa. En översikt av 

forskningsfältet kunde därefter göras med hjälp av studiernas sammanfattningar. 

Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara Peer reviewed och utförda på vård- 

och omsorgsboende med personer med demenssjukdom som deltagare. Det var också viktigt 

att deltagarna hade sömnstörningar i samband med sin demenssjukdom.  

Inledningsvis söktes artiklarna inom tidsperioden 2009–2019, sedan förlängdes sökningarna 

med två år. Målsättningen var att hålla sig till artiklar som inte var mer än 10 år gamla, men 

artiklarna från 2007 och 2008 valdes för att de ansågs relevanta, aktuella och för att de 

hjälpte till att besvara examensarbetets syfte. Vid en sökning i CINAHL plus användes även 

funktionen find similar results, en så kallad frisökning som ger ett bredare sökresultat, till 

skillnad från en sökning genom MeSh-termer som ger en större sökprecision. Detta 

resulterade i två utvalda artiklar. Artiklar som hittades i PubMed kontrollerades sedan 

i Ulrichsweb för att säkra att de var peer reviewed, eftersom den funktionen saknas 

i PubMed. Sökresultatets alla titlar lästes, varefter det lästes totalt 103 abstract och 60 

artiklar i fulltext. Totalt valdes 12 artiklar ut och samtliga var på engelska. Samtliga artiklar i 

studien granskades även i Ulrishweb för att säkerställa att tidskrifterna som artiklarna 

hämtades ifrån var kvalitetsgranskade. För att säkerställa att de 12 utvalda artiklarna var av 

hög kvalitet har en granskning av artiklarna gjorts utifrån Friberg (2017b). De tio kvantitativa 

artiklarna granskades utifrån 13 kvantitativa ja- och nejfrågor medan de två kvalitativa 

artiklarna granskades utifrån 14 kvalitativa ja- och nejfrågor. Varje ja-svar på frågorna gav ett 

poäng medan nej gav inget poäng (se Bilaga B). Artiklar som besvarades med ja på tio eller 

fler frågor ansågs vara av hög kvalitet (se Bilaga C). 



11 

 

4.2 Genomförande och dataanalys 

För att få en övergripande bild av ämnet och initialt inte låsa sig fast vid detaljer, inleddes 

arbetet med att använda ett så kallat helikopterperspektiv på de studier som hittats i 

litteratursökningen. Enligt Friberg (2017a) åstadkoms detta genom att läsa 

sammanfattningarna av respektive studie och se hur karaktären av dem är, till exempel om 

det är kvantitativa eller kvalitativa undersökningar, vilken typ av urvalsgrupper det är som 

undersökts, om det är personer med demenssjukdom eller vårdpersonal. Författarna läste 

igenom artiklarnas sammanfattning och påbörjade sedan första steget i analysen. Friberg 

(2017a) redogör för att analysdelen innehåller tre steg. Första steget handlar om att skapa en 

förståelse kring artiklarnas helhet och särskilja dess innehåll. I detta examensarbete lästes 

valda artiklar igenom flera gånger för att få en ökad förståelse kring varje artikels innehåll 

och vad som karakteriseras i varje artikel. Slutligen skrevs en kort sammanfattning av 

respektive artikel. Andra steget menar Friberg (2017a) är att skapa en översiktstabell för att 

på ett enkelt sätt få en överskådlig bild av likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. 

Detta gjordes genom att skapa en artikelmatris. I artikelmatrisen fördes samtliga delar in: 

författare, titel, syfte, geografiska områden, studiens längd, design, antalet deltagare, bortfall, 

könsfördelning och resultat (se Bilaga D). Samtliga artiklar skrevs sedan ut på papper och 

gicks systematiskt igenom av författarna var för sig och därefter tillsammans. 

Kulspetspennor med olika färger användes för att markera likheter och skillnader.  

De två kvalitativa artiklarna jämfördes med varandra och de tio kvantitativa artiklarna 

jämfördes sedan med varandra. När likheter respektive skillnader kunde ses i varje artikel 

genomfördes tredje och sista steget. Friberg (2017a) menar att sista steget innebär att 

redovisa likheter respektive skillnader mellan artiklarnas syften, metod och resultat. Nu 

sammanställdes analysen av såväl de kvantitativa som det kvalitativa artiklarnas resultat och 

skrevs in under rubrikerna syfte, metod och resultat. Relevanta teman skapades därefter 

utifrån likheter och skillnader som kunde hittas mellan artiklarnas resultat. 

4.3 Etiska överväganden 

Riktlinjer från Codex (2019) beskriver vikten av att vara ärlig i referensarbetet och förhålla 

sig neutral i skrivandet för att undvika oredlighet, så kallat forskningsfusk. Därför har 

författarna strävat efter att kvaliteten på materialet från datainsamlingen är god, samt sett till 

att följa reglerna gällande förfalskning och olovlig kopiering av texter. I detta examensarbete 

används APA-systemet (American Psychological Association) som referensmall, för att det 

ska vara lätt och tydligt att se vilka referenser som använts i studien. Det är också 

kontrollerat att valda artiklar har fört etiska resonemang och/ eller har ett etiskt avsnitt 

under granskningen av artiklarna. Författarna har noga tänkt på språkbruket i 

examensarbetet och att formuleringar ska vara så tydliga som möjligt, samt att inte använda 

förutfattade meningar eller ogrundade argument. Segesten (2017b) belyser att språket i 

studien ska vara av god svenska och att författarnas egna reflektioner måste vara 

välgrundade med tydliga resonemang. Det måste också vara tydligt i arbetet när författarna 

till det framför egna reflektioner och när resonemangen kommer från en av arbetets källor. 
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5 RESULTAT 

I resultatet redovisas likheter och skillnader gällande sammanlagt tolv artiklar, varav tio 

stycken är kvantitativa artiklar och två är kvalitativa artiklar. Nedan redovisas först 

artiklarnas syfte och därefter likheter och skillnader i artiklarnas metod innehållande 

geografiskt ursprung, studielängd, antalet deltagare, datainsamlingsmetod och analysmetod. 

I punkt 5.3 redovisas likheter och skillnader gällande artiklarnas resultat i olika teman. 

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte   

De tio kvantitativa artiklarna har ett tydligt och gemensamt syfte, det vill säga att undersöka 

en specifik omvårdnadsåtgärd som kan främja sömn (Connell, Sanford, & Lewis, 2007; 

Figueiro et al., 2014; Harris, Culpeppar Richards & Grando, 2012; Lee & Kim, 2008; 

Lieshout-van Dal, Snaphann, & Bongers, 2019; McCurry, Pike, Vitiello, Logsdon, Larson & 

Teri, 2011; Rodríguez- Mansilla et al., 2013; Sekiguchi, Iritani & Fujita,2017; Simoncini et al., 

2015; Takeda et al., 2017).   

 

En tydlig skillnad mellan de två kvalitativa artiklarna är att Johannessen (2013) har velat 

skaffa sig kännedom om och beskriva händelser, medan Skovdahl, Sörlie och Kihlgren (2007) 

har velat ta reda på och beskriva förändringar. Skovdahl et al. (2007) har haft i syfte att ta 

reda på om taktil stimulering kan förbättra agitationer, rastlöshet och sömnstörningar hos 

personer med demenssjukdom, medan Johannessen (2013) har haft i syfte att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av att använda aromaterapi i vården av personer med 

sömnstörningar och demenssjukdom (Johannessen, 2013). 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod  

Nedan redovisas likheter och skillnader i underrubrikerna som berör artiklarnas geografiska 

ursprung, deltagare, studielängd, datainsamlingsmetod och analysmetod. 

5.2.1 Geografiska ursprung, deltagare och studielängd   

Artiklarna är från nio olika länder. Fem av artiklarna kommer från Europa, fyra av artiklarna 

kommer från USA och återstående tre artiklar kommer från Asien (se Tabell 2).  
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Tabell 2: Översikt av artiklarnas geografiska ursprung 

 

VÄRLDSDEL  

 

LÄNDER  

 

FÖRFATTARE  

Europa Nederländerna 

Norge 

 

Italien 

 

Spanien 

 

Sverige 

Lieshout-van Dal et al. (2019) 

Johannessen (2013) 

 

Simoncini et al. (2015) 

 

Rodríguez-Mansilla et al. (2013) 

Skovdahl et al. (2007) 

Nordamerika  USA  Figueiro et al. (2014) 

Harris et al. (2014) 

McCurry et al. (2011) 

Connell et al. (2007) 

Asien  Japan  

 

 

Korea 

Takeda et al. (2017) och 

Sekiguchi et al. (2017)  

 

Lee et al. (2008). 

 

För att kunna delta i studierna var kravet att deltagarna vårdades på ett vård- och 

omsorgsboende, hade diagnosen demenssjukdom samt sömnstörningar. De deltagare som 

inte motsvarade kraven eller syftet valdes bort från studien. Större delen av deltagarna i 

studierna var kvinnor, som var 64 till antalet, och 44 deltagare var män. I fyra av de 

kvantitativa artiklarna framgår dock ingen könsfördelning (Connell et al., 2007; Lee et al., 

2008; Rodríguez-Mansilla et al., 2013; Simoncini et al., 2015). Flest antal deltagare hittas i 

studien av Simoncini et al. (2014). Det totala deltagarantalet var 129 stycken, men 

uppdelning av män och kvinnor framgår inte i studien. Flest antal bortfall hade studien av 

Harris et al. (2012), där så många som 106 deltagare bortföll från ursprungliga 146 stycken. 

Vad beträffar de kvantitativa artiklarna så varierade undersökningstiden mellan allt från den 

kortaste på 48 timmar i studien av Harris et al. (2012) till den längsta på sex månader i 

studien av McCurry et al. (2011).  

Undersökningstiden skiljde sig även åt i de kvalitativa artiklarna. Skovdahl et al. (2007) var 

längst och pågick under 28 veckor medan Johannessen (2013) studie pågick i 13 veckor. 

Johannessens (2013) studie var störst sett till deltagarantalet, innehållande 24 personer med 

demenssjukdom och sömnstörningar, där deltagarna kom från fyra olika vård- och 

omsorgsboenden. I Skovdahl et al. (2007) deltog fem personer med demenssjukdom, vilka 

kom från ett och samma vård- och omsorgsboende.  
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5.2.2 Likheter och skillnader i datainsamlingsmetod  

I de kvantitativa artiklarna användes olika mätinstrument eller skalor vilket är presenterat i 

Bilaga E. Sex av artiklarna använde sig av aktigrafi (Connell et al.,2007; Figueiro et al., 2014; 

Harris et al., 2012; Lieshout- Van Dal et al., 2019; McCurry et al., 2011; Takeda et al., 2017). 

Aktigrafi är ett verktyg för att bedöma och mäta sömn, vakenhetsgrad och aktivitet 

(Valembois et al.,2015). Ett annat sätt för att samla in data om sömn och sömnstörningar var 

genom Primary Subjective sleep outcome, som är en semistrukturerad intervju med 

vårdgivare. Intervjun går ut på att dels bedöma hur ofta personer med demenssjukdom har 

sömnsvårigheter och graden av sömnstörningar (McCurry et al., 2015). Två av artiklarna 

använde sig av Pittburg Sleep Quality Index (PSQI) skalan, som är ett annat mätinstrument 

som bedömer sömnkvalitet generellt, gällande personers subjektiva upplevelser, 

sömnduration, sömnstörningar och om personen intar sömnmedicin (Figueiro et al., 2014; 

Simoncini et al.,2015).  

Cohen- Mansfield Agitation Inventory (CMAI), Mini Mental State Examination och The 

Neuropsychiatric Inventory användes för att bedöma svårighetsgrad vid demenssjukdom 

samt beteendemässiga och psykiska symtom. Tre av artiklarna använde sig av CMAI för att 

samla in data och bedöma beteendemässiga och psykiska symtom (Connell et al., 2007; 

Figueiro et al., 2014; Lee et al., 2008). Fyra av artiklarna använde sig av Mini Mental State 

Examination för att bedöma kognition hos personer med demenssjukdom (Harris et al., 

2012; Rodríguez- Mansilla et al., 2013; Simoncini et al., 2015; Takeda et al., 2017). Två av 

artiklarna använde sig av The Neuropsychiatric Inventory (Sekiguchi et al., 2017; Simoncini 

et al., 2015 ). Olika skalor har använts för att bedöma personers ADL-förmågan (Figueiro et 

al., 2014; Simoncini et al., 2015; Takeda et al., 2017). Utöver mätinstrument och skalor har 

frågeformulär använts i en artikel för att bedöma sömn (Rodríguez- Mansilla et al. 2013). Ett 

annat sätt var genom att skriva ned och sammanställa sömn hos deltagarna genom att föra 

sömndagbok (Lee et al., 2008).  

De två kvalitativa artiklarna använde sig av dokumentation och frågeformulär i sina studier 

(Johannessen., 2013; Skovdahl et al., 2007). Johannessen (2013) använde sig av 

fältdokumentation med fokusgrupper där 12 stycken sjuksköterskor intervjuades. 

Fokusgrupp innebar gruppsamtal mellan sjuksköterskor för direkt utbyte av tankar, attityder 

och funderingar, samt idéer kring samarbete. Intervjuerna var både i grupp och individuellt. 

Skovdahl et al. (2007) använde sig av dokumentation och formulär, där vårdpersonalen 

dokumenterade när och vem som utförde massagen på deltagarna, samt rapporterade om 

massagens effekt och hur ofta den gavs. 

5.2.3 Likheter och skillnader i analysmetod  

Samtliga kvantitativa artiklar har använt sig av statistisk analys i sina studier. Nio av de 

kvantitativa artiklarna använde sig av deskriptiv statistik (Connell et al., 2007; Harris et al., 

2012; Lee et al., 2008; Lieshout- Van Dal et al., 2019; McCurry et al., 2011; Rodríguez- 

Mansilla et al., 2013; Sekiguchi et al., 2017; Simoncini et al., 2015; Takeda et al., 2017).  
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Ytterligare en analysmetod som använts för att analysera resultatdata i studierna av var 

genom Wilcoxon icke-parametrisk analysmetod (Figueiro et al., 2014; Lieshout-Van Dal et 

al.,2019; Takeda et al., 2017).  

 

De två kvalitativa artiklarna använde sig av induktivt tillvägagångssätt. Båda artiklarna 

analyserade dokumentation och fältanteckningar genom kvalitativ innehållsanalys för att få 

fram sina resultat (Johannessen.,2013; Skovdahl et al., 2007).  

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat     

Analysen av artiklarnas resultat, har här nedan valts att redovisas i tre lämpliga teman (se 

Tabell 3). Åtskillnad på de kvalitativa och kvantitativa resultaten har inte gjorts i detta 

avsnitt. I stället redovisas resultaten från både de kvalitativa och kvantitativa artiklarna 

under det tema som passar. 

Tabell 3:  Översikt över resultatets teman 

Främja sömnen med hjälp av beröring  

Främja sömnen med hjälp av aktivitet och sysselsättning 

Främja sömnen med hjälp av åtgärder i miljön 

 

5.3.1 Främja sömnen med hjälp av beröring  

Resultatet visade att massage var en omvårdnadsåtgärd som var lätt att genomföra och 

tillämpa samt var effektiv och bekväm. Flera av deltagarna somnade samtidigt som 

massagebehandlingen pågick eller direkt efteråt. Beröring visade sig ge lugnande och 

sömnfrämjande effekt hos personer med demenssjukdom (Harris et al., 2012; Rodríguez- 

Mansilla et al., 2013; Skovdahl et al., 2007). Deltagarna uttryckte att beröring med massage 

var välbehagligt och rogivande (Harris et al., 2012). Massagebehandling på 45 minuter en 

gång i veckan under 28 veckors tid förbättrade sömnen hos en deltagare med upp till 150 

minuter (Skovdahl et al., 2007). Tre minuters massage hade en positiv inverkan på 

sömneffektivitet (13,8%). Massage utfördes av en legitimerad sjuksköterska, som dessutom 

var utbildad massör för äldre personer. Deltagarnas sömn förlängdes i snitt med 36 minuter 

per natt och hos de deltagare som sov mindre än fem timmar per natt förlängdes sömnen 60 

minuter inledningsvis av studien (Harris et al., 2012). Avslappnande massage på 20 minuter 

varje vardag med fuktgivande kräm under fem månaders period främjande även sömnen. En 

stor andel av deltagarna hade inga sömnstörningar alls efter tre månaders 

massagebehandling (Rodríguez- Mansilla et al., 2013). En skillnad mellan de tre studierna 

var de olika formerna av massagebehandling: taktilmassage, avslappnande massage och 

långsam ryggmassage (slow-stroke back massage). Alla tre studierna visade på att miljön i 
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samband med beröring har betydelse. Det var viktigt att miljön runt omkring var stillsam och 

fri från distraherande ljud samt att belysningen var dämpad (Harris et al., 2012; Rodríguez- 

Mansilla et al., 2013; Skovdahl et al., 2007). 

Behandling med akupressur visade sig ha positiva effekter på sömn och förbättrade 

sömnkvaliteten (p=0,003) både hos Rodríguez-Mansilla et al. (2013) och Simoncini et al. 

(2015). En mjuk platsknapp sattes fast på en så kallad HT7-punkt som sitter i handledsvecket 

precis under lillfingret. I och med detta uppstod en signifikant minskning av sömnstörningar 

och insomningstiden minskades också signifikant. Behandlingen visade även ett minskat 

intag av sedativa läkemedel (p=0,001) och en ökad livskvalitet hos personer med 

demenssjukdom (Simoncini et al., 2015).  

 

5.3.2 Främja sömnen med hjälp av aktivitet och sysselsättning 

Resultaten visade att aktivitet och stimulerande sysselsättning förbättrade sömnkvaliteten 

och hade en positiv inverkan på kognition, samt medförde att agitationer och oro minskade. 

Tre studier har använt sig av olika former av aktivitet som kan främja sömnen hos personer 

med demenssjukdom (Connell et al., 2007; Lee et al,. 2008; McCurry et al. 2011). Skillnader 

hittades i vilken typ av aktivitet och hur länge aktiviteterna genomfördes. En grupp deltog i 

en behandling av dagliga promenader där målet var 30 minuters promenad varje dag och 

detta resulterade i 33 minuter längre sömntid (p=0,005) (McCurry et al., 2011). 

Trädgårdsarbete inomhus eller utomhus var även en form av aktivitet (Connell et al., 2007; 

Lee et al., 2008). Trädgårdsarbete inomhus tillsammans med vårdpersonalen minskade 

dagliga tupplurar och den totala nattliga sömnen ökade (p=0,002) (Lee et al., 2008). 

Trädgårdsarbete utomhus var en liknande aktivitet och hade en positiv inverkan på den 

totala nattliga sömnen (p=0,05) (Connell et al., 2007). Aktiviteterna visade sig även ge en 

signifikant minskning av agitationer, (p=0,01) (Cornell et al., 2007) respektive (p=0,0001) 

(Lee et al., 2008). Sysselsättning ansågs givande för sömnen hos personer med 

demenssjukdom, där en främjande omvårdnadsåtgärd var sociala interaktioner tillsammans 

med andra deltagare. Aktiviteterna anpassades efter deltagarnas förmågor och både 

trädgårdsarbete och andra aktiviteter, såsom sång och stand up comedy, visade sig främja 

sömn (Connell et al., 2007; Lee et al., 2008). 

5.3.3 Främja sömnen med hjälp av åtgärder i miljön  

Ljusbehandling var en sömnfrämjande omvårdnadsåtgärd hos personer med 

demenssjukdom, där sömnkvalitet, dygnsrytm och total sömntid förbättrades (Figueiro et al., 

2014; Lieshout- Van Dal et al., 2019; McCurry et al., 2011; Sekiguchi et al.,2017). Skillnader 

som identifierades var vilken typ av ljusbehandling deltagarna fick samt vilken ljusstyrka 

(lux) som användes. Resultatet visade att behandling med biodynamiskt ljus även kallat 

Human Centric Lighting medförde en minskning av nattliga vandringar (p=0,002) och 

dagliga tupplurar (p=0,004). Biodynamiskt ljus anses ge ett dagsljusliknande ljus. Under 

dagen ger det ett kallt vitt ljus och under kvällen ger det ett lite mörkare varmvitt ljus precis 
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som när solen går ner. Den totala sömntiden förlängdes också signifikant med i snitt 77 min 

per natt (Lieshout-van dal et al., 2019). Behandling med lågintensivt ljus (blue light) visade 

sig ha en positiv inverkan på dygnsrytmen, den totala sömntiden (p=0,03) och 

sömneffektiviteten (p= 0,03) hos personer med demenssjukdom. Lamporna var försedda 

med sensorer som fick ljuset att slås på när deltagarna vaknade eller rörde sig i rummet och 

som släckte ljuset automatiskt efter klockan 18. Den totala sömntiden ökade med 29 minuter 

och symtom som agitation och depression minskade signifikant (p=0,03) (Figueiro et al., 

2014). Ljusstrålebehandling med bright light therapy (BLT) med ljusstyrkan 2500 lux 

förbättrade sömnen hos personer med måttlig Alzheimers där sjukdomsförloppet inte varat 

en längre tid. BLT kan vara en effektiv behandlingsmetod beroende på vilken typ och grad av 

demenssjukdom som personerna har (Sekiguchi et al., 2017). Exponering av ljus hade även 

en sömnfrämjande effekt på den totala sömnen som ökade med 39 minuter (p= 0,04) En 

timmas ljusbehandling med så kallade SunRay ljuslådor, två timmar innan sänggående 

resulterade i att varje deltagare sov 39 minuter längre innan själva interventionen. 

Ljuslådorna var placerade en meter från deltagarna i ögonhöjd med 45 graders vinkel och 

ljusstyrkan 2500 lux och varje session varade under en timme. Vårdpersonalen såg även 

under nattetid till att reducera eventuella ljuskällor i rummen (McCurry et al., 2011). Två 

problem identifierades i samband med ljusbehandlingen, vilka kan hindra den 

sömnfrämjande effekten. En aspekt var att deltagaren hade svårt att sitta stilla under längre 

tid under ljusbehandlingens gång, eller att deltagarna hade svårt att fokusera på ljuskällan 

(McCurry et al., 2011; Sekiguchi et al.,2017). En lösning var att sjuksköterskor hjälpte till att 

hitta sysselsättningar under behandlingens gång för att underlätta ljusbehandlingen. 

Deltagarna fick under tiden exempelvis titta på tv eller i gamla fotoalbum (McCurry el al., 

2011). Ett annat sätt var att använda sig av lägre lux-styrka som etablerades senare under 

studiens gång (Sekiguchi et al., 2017). 

Aromaterapi var även en god omvårdnadsåtgärd för att främja sömn hos personer med 

demenssjukdom. Aromaterapins effekt gjorde att deltagarna hade en förbättrad sömnkvalitet 

med färre uppvaknande och ökad sömnduration (Johannessen, 2013; Takeda et al., 2017). 

Gemensamt för studierna var att aromaoljorna användes under kvällstid innan sänggående, 

en skillnad var olika sorters aromaoljor som användes. I ena studien användes ren 

lavendelolja som placerades i en behållare med lavendelolja i varje deltagares sovrum i 

samband med sänggående. Behållaren fick stå kvar hela natten (Johannessen, 2013). I andra 

studien användes lavendel med apelsin, eller aromaolja från cederträ, cypress och tall som 

droppades på en handduk och lades intill varje deltagares kudde i samband med sänggående. 

Aromaterapi förbättrade sömndurationen (p<0,05) och minskade de nattliga uppvaknanden 

(p< 0,005). Cederträ hade positiv inverkan hos personer med demenssjukdom som hade 

svårt att upprätthålla sömn (Takeda et al., 2017). En skillnad mellan studierna var att 

effekten av aromaterapi enligt en studie påverkade humöret positivt (Johannessen, 2013), 

medan den andra studien inte visade att aromaterapi hade någon effekt på humöret (Takeda 

et al., 2017). Aromaterapi uppskattades av sjuksköterskorna som uttryckte bland annat att 

aromaterapi var naturligt och lätt att genomföra. Sjuksköterskorna uppmärksammade en 

större vakenhet under dagen och att behovet av lugnande läkemedel minskade hos flera av 

deltagarna (40%) (Johannessen, 2013). 
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6 DISKUSSION  

Diskussionen nedan är indelad i avsnitten metoddiskussion, resultatdiskussion och 

etikdiskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt, vars syfte är att beskriva 

omvårdnadsåtgärder som kan främja sömn hos personer med demenssjukdom. För att 

besvara syftet användes Fribergs (2017a) allmänna litteraturöversikt som metod, eftersom 

den framstår som lämplig för syftet och ger en tydlig och aktuell kartläggning över relevant 

forskning över området som tidigare gjorts. Det var en lämplig metod att använda eftersom 

den också kan bedrivas inom den tio veckors tidsram som är satt för detta 

examensarbete. Enligt Forsberg och Wängström (2016) är en systematisk översikt mer 

komplicerad att använda jämfört med en allmän litteraturöversikt, bland annat eftersom två 

eller fler personer behövs för genomförande och kontroll. Högre krav ställs även på 

reproducerbarhet i en systematisk översikt. Författarnas erfarenhet och kunskaper i 

uppsatsskrivning på denna nivå är mycket ringa varför en allmän litteraturöversikt också 

lämpar sig bättre av den anledningen. En annan metod som finns är att göra en empirisk 

studie. I så fall hade exempelvis intervjuer och enkäter kunnat göras med sjuksköterskor och 

anhöriga, men en sådan procedur tar mycket längre tid i anspråk än vad som är avsatt för 

examensarbetet. Dessutom måste en sådan studie föregås av en godkänd etisk prövning, 

vilket inte behövs för den allmänna litteraturöversikten.  

 

Enligt Friberg (2017a) har en allmän litteraturöversikt också fördelen att ge en bredare bild 

över forskningsläget, tack vare ett sammanlagt större antal deltagare än vad en enskild 

undersökning hade kunnat erbjuda. Ju fler deltagare, desto bredare och mer representativ 

blir bilden över det som ska undersökas. Polit och Beck (2014) menar att det är önskvärt med 

så många deltagare som möjligt i en undersökning även om det inte finns någon uttalad 

nedre gräns. En allmän litteraturöversikt kan inkludera såväl kvantitativa som kvalitativa 

artiklar, vilket medför att resultatet blir djupare och bredare. En svaghet i detta 

examensarbete kan vara att det enbart innehåller två kvalitativa artiklar. Willman och Stoltz 

(2017) belyser att kvalitativa studier handlar om erfarenheter och upplevelser och kan 

således ge en bred och nyanserad bild av fenomen i området som artikeln undersöker. Ifall 

fler kvalitativa studier hade ingått i examensarbetet, hade det säkerligen kunnat bidra med 

en utökad insikt om deltagarnas upplevelser och tankar kring sömnproblematik för personer 

med demenssjukdom. Det hade gett en mer substantiell uppfattning om själva fenomenet i 

sig och inte enbart i vilket sammanhang och utsträckning det förekommer. Det verkar inte 

som om tillräckligt mycket kvalitativ forskning genomförts ännu på området för att kunna få 

en lika stor representation i studier som de kvantitativa har. Trots att både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar kan användas till litteraturöversikten och att det verkar finnas 

mycket kvantitativ forskning kring demenssjukdom, var upplevelsen att det var svårt att hitta 

tillräckligt antal artiklar med ny forskning som kunde besvara examensarbetets syfte. Det var 
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dessutom svårt att hitta artiklar som utgick från enbart sjuksköterskans perspektiv på vård- 

och omsorgsboende, vilket gjorde att arbetet vidgades till att bli perspektivlöst och rikta in 

sig på att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja sömn hos personer med 

demenssjukdom. 

 

Mårtensson och Fridlund (2017) redogör för fyra viktiga kriterier som skall uppnås för att 

forskningen skall ses som trovärdig och av god vetenskaplig kvalitet. De fyra delarna 

är: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Med trovärdighet menar 

Mårtensson och Fridlund (2017) att studien avser att undersöka det som undersöks och att 

den analyserade datan anses vara rimlig. Ett sätt att öka trovärdigheten är genom att låta 

andra läsa igenom arbetet för att säkerställa att innehållet har tolkats på ett likvärdigt sätt 

och verkar rimligt. En kvalitetsgranskning har gjorts enligt Friberg (2017b) för 

examensarbetets artiklar, vilket ökat trovärdigheten. De tolv artiklarna till detta 

examensarbete är sökta i de vetenskapliga databaserna CINAHL Plus och PubMed för att 

hitta artiklar som var så aktuella som möjligt, vilket ger resultatet trovärdighet. Att samtliga 

artiklar som används är peer review får också anses höja trovärdigheten. Artiklarna från 

2007 valdes att inkluderas eftersom de ansågs vara relevanta och möjliga att jämföra med 

övriga artiklar och ge en värdefull aspekt till det sammanlagda resultatet. Analysen av 

artiklarna utfördes enligt Fribergs analysmetod, som var en lämplig analysmetod för 

examensarbetet. Med hjälp av färgkodning, genom att använda kulspetspennor i olika färger, 

var det lättare att hålla reda på och överblicka artiklarnas gemensamma drag och skillnader. 

Detta tillvägagångssätt underlättade arbetet med att ta fram teman för examensarbetets 

resultatdel. 

 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att pålitlighet handlar om att belysa förförståelsen 

eller tidigare erfarenheter i arbetet, vilket eventuellt kan ha påverkat examensarbetets 

datainsamling och dataanalys. För att undvika att föra med sig förutfattade meningar i detta 

examensarbete gjordes sökningen så bred som möjligt med sökord som dementia, sleep och 

improve sleep och kombinationer av dessa med de booleska operatörerna. Diskussioner och 

omläsningar av texter och artiklar har gjorts flera gånger om för att försöka bearbeta 

materialet från flera håll. Diskussioner om artiklarna har också bidragit till en bättre 

förståelse och till att täcka upp för eventuella missförstånd och misstolkningar. Även 

kurskamrater har tittat igenom materialet och gett återkoppling och insikter till författarna, 

vilket troligen har minskat inflytandet av en eventuell förförståelse och på så vis kunnat höja 

pålitligheten.  En svårighet som uppstod och som kan vara en svaghet är att alla artiklar är på 

engelska och ingen av författarna till detta examensarbete har engelska som modersmål. 

Genomläsningen av artiklarna var därför komplicerad och det var bitvis svårt att tolka och 

analysera dem. Språkförbistring kan ha medfört att resultatet inte kunnat tas fram helt 

rättvist. Hjälp har tagits av ett översättningsprogram för översättning av ord och vissa 

meningar, men det har framkommit att programmet inte alltid är helt tillförlitligt i 

översättningen. Därför har dubbelkoll gjorts i lexikon och andra översättningsprogram, när 

tveksamheter har varit särskilt stora. 

 

Mårtensson och Fridlund (2017) menar att bekräftelsebarhet handlar om att arbetets process 

redovisas tydligt och är adekvat beskriven. För att kunna skapa ett bekräftelsebarhet i arbetet 
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krävs det i metoddelen tydlighet och noggrannhet av dess författare så att arbetet ska kunna 

göras om med samma förutsättningar (Mårtensson & Fridlund,2017). Till detta 

examensarbete har bekräftelsebarhet skapats genom att använda sig av tydliga referenser, 

sök- och artikelmatriser och övriga bilagor, så att en läsare med lätthet kan följa med i 

tillvägagångssättet och kontrollera källor och refererat material för att kunna replikera 

studien om så behövs. Sökorden till datainsamlingen har noga angivits, samt vilka databaser 

som har använts, så att det ska vara möjligt att upprepa litteraturöversikten. Merparten av 

artiklarna utgörs av kvantitativa artiklar, som har till fördel att de har ett resultat som är 

mätbart och kan upprepas och prövas igen. Det kan ändå vara så att resultatet blir 

annorlunda, eftersom ny forskning alltjämt görs i området och som kan ge fler sökträffar och 

ett större artikelmaterial än vad som framkommit i detta examensarbete. Detta skulle i så fall 

minska detta examensarbetes bekräftelsebarhet. Vidare har övervikten av kvantitativa 

artiklar troligen medfört att huvudresultatet i detta examensarbete är förhållandevis kort. En 

representation av fler kvalitativa artiklar hade antagligen gjort huvudresultatet fylligare i och 

med deras subjektiva karaktär av upplevelser och tankar.  

 

Mårtensson och Fridlund (2017) menar att överförbarhet handlar om ifall studiens resultat 

kan replikeras och överföras till andra miljöer eller grupper. Det betyder till ett exempel att 

frågan måste ställas ifall en undersökning på ett vård- och omsorgsboende är relevant för ett 

annat vård- och omsorgsboende, beroende på vilka strukturella, sociala, kulturella skillnader 

som kan finnas vård- och omsorgsboendena emellan. Ifall skillnaderna är för stora, kan inte 

studien betraktas som överförbar. Detta examensarbete innehåller studier från olika länder 

världen över och det ger en styrka till överförbarheten, eftersom studierna, oavsett land, visar 

gemensamma drag för att främja sömn för personer med demenssjukdom på vård- och 

omsorgsboende. Överförbarheten är större för personer med demenssjukdom på vård- och 

omsorgsboenden, eftersom det enbart är vård- och omsorgsboenden som är belysta i 

resultatet. Det är inte riktigt lika säkert att det är överförbart på personer med 

demenssjukdom på andra områden, till exempel på personer som vårdas hemma. 

 

Det var svårt att hitta tillräckligt precisa och beskrivande rubriker för de teman som skulle 

tas fram. Artiklarnas innehåll hade fler intressanta beröringspunkter och de kunde 

kategoriseras och delas upp på flertalet sätt. Svårigheten bestod i att formulera teman som 

hade en bra balans i att vara precisa men samtidigt heltäckande och relevanta. Till 

resultatdelens teman gjordes ingen uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa artiklar, 

utan de vävdes in tillsammans under det tema som var passande och representativt för 

artikelns innehåll. 

6.2 Resultatdiskussion  

Under resultatdiskussionen diskuterar författarna först kring artiklarnas syfte och metod och 

därefter kring artiklarnas resultat. Diskussionen kring artiklarnas resultat diskuteras i 

ordningen såsom de presenterades i resultatdelen, det vill säga främja sömn med hjälp av 

beröring, aktivitet och sysselsättning och slutligen åtgärder i miljön. 
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6.2.1 Diskussion kring artiklarnas syfte och metod 

Artiklarnas syften var tydliga och det var lätt att följa den röda tråden genom studierna. 

Gemensamma nämnare har kunnat urskiljas mellan artiklarnas syften och gruppering har 

gjorts till gemensamma teman som vidare diskuteras i resultatdelen. Artiklarna 

representeras av länder från ett stort internationellt geografiskt område av världen, Asien, 

Europa och USA, vilket kan betraktas som en styrka i resultatet. En svaghet i detta kan vara 

att det blir svårt att jämföra resultaten beroende på hur vården bedrivs i landet. Även sociala 

och kulturella skillnader kan skilja sig åt länderna emellan. Billhult (2017) menar att 

trovärdighet i ett resultat påverkas av de ingående artiklarnas studielängd och deltagarantal. 

Ju längre studier och ju högre deltagarantal, desto högre trovärdighet. Även en randomiserad 

kontrollerad studie anses vara en studiedesign med stor trovärdighet, eftersom deltagarna är 

randomiserade och därför inte heller kan påverka resultatet. Då finns det dessutom en 

interventionsgrupp och kontrollgrupp som ger variabla mätvärden och påvisar att en viss typ 

av omvårdnadsåtgärd eller handling faktiskt givit resultat.   

 

Harris et al. (2012) hade till sin kvantitativa studie störst bortfall och är också relativt kort, 

vilket är en svaghet för resultatet. Dock består Harris et al. (2012) av flertalet randomiserade 

och kontrollerade empiriska studier, som å andra sidan är en styrka.  

Simoncini et al. (2014) anses ha ett starkt material till resultatet i och med det stora 

deltagarantalet, även om könsfördelningen inte går att utläsa. McCurry et al. (2011) har också 

en relativt hög trovärdighet i och med dess långa undersökningstid. Den kvalitativa studien 

av Skovdahl et al. (2007) hade inte fler än fem deltagare, vilket betraktas som en svaghet för 

resultatets trovärdighet, och alla deltagarna kom från samma vård- och omsorgsboende. Av 

de två kvalitativa artiklarna som ingår i detta examensarbete, kan Johannessen (2013) 

betraktas som mer trovärdig, tack vare studiens högre deltagarantal och att den utförts på 

fler än ett vård- och omsorgsboende. Skovdahl et al. (2007) är en lite längre studie på 28 

veckor vilket höjer dess trovärdighet. Merparten av artiklarna som använts i detta 

examensarbete utgörs av randomiserade kontrollerade studier (RCT). I de tio kvantitativa 

artiklarna som har använts i detta examensarbete har olika mätinstrument använts. De 

kvantitativa artiklarna använde sig av olika skalor för att få fram statistiska värden. I flera av 

studierna har aktigrafi kombinerats med andra skalor, såsom Mini Mental State Examination 

och Pittsburgh Sleep Quality Index för att få en bred översikt kring sömn, beteendemässiga 

och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom. Att dessa kombineras anser 

författarna är en styrka då det ger en bred översikt över deltagarnas objektiva såväl som 

subjektiva data. Valembois et al. (2015) beskriver att aktigrafi är en relevant ny form av 

teknologi för att mäta sömnduration och uppvaknande hos personer med demenssjukdom. 

Aktigrafi registrerar aktivitet varje sekund, det är ett enkelt verktyg att använda och ses som 

accepterat hos personer med demenssjukdom. En kvantitativ artikel använder sig av 

semistrukturerad intervju för att samla in data till dess metod. Polit och Beck (2017) belyser 

att semistrukturerade intervjuer kan appliceras för att få en objektiv bedömning av 

deltagarnas svar. Den ena kvalitativa artikeln i detta examensarbete använder fokusgrupper 

och intervjuer med deltagarna (Johannessen 2013). Författarna i detta examensarbete har 

uppfattningen att deltagarna i en fokusintervju i grupp kan riskera att påverkas för mycket av 

andra deltagares åsikter eller tankar, eller kanske inte våga framföra de egna åsikterna på 
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grund av blygsel eller osäkerhet. Samtidigt är fördelen med fokusintervjuer att intervjuerna 

blir mer ingående och djupare i ämnet som berörs. En blandning av enskilda intervjuer och 

gruppintervjuer är lämpligt då det går att fånga upp sådant som kanske är för obekvämt att 

prata om i grupp. Det är viktigt att klimatet och stämningen inför en intervju görs behaglig 

och öppen så att deltagarna kan känna sig bekväma med att prata.  

 

Vidare finns det så kallade pilotstudier som genomförts i tre av examensarbetets artiklar 

(Connell et al., 2007; Lieshout-van Dal et al., 2019; Lee et al., 2008). Polit och Beck (2014) 

menar att en pilotstudie är en typ av design att använda sig av innan en större fullvärdig 

studie görs, genom att samla ihop olika mätvärden och använda dessa som kontrollvärden i 

senare studier. En svaghet med pilotstudien är dock att studien ofta har få deltagare. 

Resultatet visas genom signifikansvärden, så kallat p-värde. Polit och Beck (2014) menar att 

p-värden under (P=0,05) anses betyda att undersökningen påvisat ett signifikant samband 

eller skillnad mellan två grupper (kontrollgruppen och interventionsgruppen).  

6.2.2 Diskussion kring artiklarnas resultat 

Personer med demenssjukdom upplevde enligt resultatet tillfredsställelse och behag av 

beröring och hade lätt att somna. Resultatet visade att det är av underordnad betydelse om 

beröringen utfördes i form av massage eller akupressur, eftersom akupressur troligen också 

kan betraktas som en form av massage där beröringen utförs på vissa utvalda punkter av 

kroppen. Resultatet visade att massage och akupressur var verkningsfulla 

omvårdnadsåtgärder, som var enkla att både genomföra och etablera innan sänggående. 

Detta är i enlighet med Henderson (1982) som belyser att massage har en lugnande och 

sövande inverkan hos personer vilket underlättar insomning. Vidare ses i resultatet att det 

var ett effektivt sätt att stärka personens sömnkvalitet och som inte heller gav risk för 

biverkningar. Dessutom påverkades den som utförde beröringen positivt och upplevde 

stunderna som varma och behagliga. Detta är i överensstämmelse med Cipriani et al. (2015) 

som menar att beröring även har en fysiologisk positiv inverkan, eftersom beröring ökar 

utsöndringen av hormonet melatonin vilket underlättar insomning och minskar oro relaterat 

till demenssjukdom. Författarnas uppfattning är att närvaron av en annan välmenande och 

omhändertagande person i rummet säkerligen är positiv för personen med demenssjukdom 

och kan betraktas som en viktig miljöfaktor. Även Henderson (1982) beskriver att den fysiska 

närvaron kan inge ett lugn och skapa en avslappnande miljö. Sjuksköterskor bör lyssna till 

personens känslomässiga behov, individuella känslor och önskemål. Författarna anser att det 

är betydande att vara lyhörd för den enskilde personens behov och vilja att bli berörd. Det är 

viktig när det är okej med fysisk närvaro och kontakt och hur pass mycket beröring som 

personen önskar, för att inte inkräkta på personens integritet och värdighet. ICN (2014) 

belyser i sin etiska kod att sjuksköterskor skall främja en god och respektfull vård. 

Socialstyrelsen (2017) beskriver i nationella riktlinjerna att vården skall bedrivas och formas 

efter personens individuella förutsättningar och behov.  

 

Resultatet visade att aktivitet och sysselsättning, såväl lätt fysisk som social och intellektuell 

sysselsättning främjade sömn hos personer med demenssjukdom. Det fanns flera positiva 
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effekter att utläsa i resultatet, som indirekt också främjade sömn, till exempel minskad 

agitation och oro. Dagliga aktiviteter skapade inte enbart sammanhang och stimulans för 

personerna, utan medförde också att personerna fick en bättre nattsömn, tack vare att de 

hölls sysselsatta och sov mindre dagtid. De sociala aktiviteterna skapade gemenskap och 

tillfredsställelse, vilket får ses som en mycket betydelsefull aspekt för att främja livskvalitet 

och god sömn. Ju lugnare och tillfredsställd personen var under dagen, desto mindre nattlig 

oro och färre uppvaknanden hade personen. Även Henderson (1982) konstaterade tidigt att 

sysselsättning i olika former är främjande omvårdnadsåtgärder för livskvaliteten, exempelvis 

genom att spela kortspel, bingo, liksom promenader är sådana omvårdnadsåtgärder som är 

både enkla att genomföra men också inverkar positivt på välbefinnandet. Vilken 

sysselsättning en person trivs med har enligt Henderson (1982) att göra med vilka personens 

tidigare intressen i livet varit. Personer som drabbas av sjukdom har inte alltid har samma 

möjligheter att röra sig eller komma ut i sociala sammanhang, och det är viktigt att 

personerna aktiveras i samtal och umgänge så gott det är möjligt. Vidare menar Henderson 

(1982) att sjuksköterskans uppgift är att se vilka individuella behov av omvårdnad 

en person har, vilket åstadkommes genom att hålla en ständig dialog med personen och göra 

den delaktig i omvårdnadsarbetet. En god kännedom om personen och en ömsesidig relation 

gör det lättare för sjuksköterskan att avgöra vilken typ av vård som ska vidtas. Genom 

att sjuksköterskor inspirerar till aktivitet och sysselsättning, kan personen hjälpas att finna 

betydelsefullhet i sin tillvaro. Detta är i enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

som menar att sjuksköterskor ska bedriva personcentrerad vård, där de individuella behoven 

beaktas och där människor uppmuntras till hälsofrämjande aktivitet och 

arbete. Författarna till detta examensarbete ser betydelsen av att kunna skräddarsy aktivitet 

efter person, så att aktiviteten känns lockande och inte tvingande. Var någonstans en person 

får sitt sociala och intellektuella utbyte är individuellt, vilket gäller såväl personer med 

demenssjukdom som friska. Samtidigt är författarnas erfarenhet att personer med 

demenssjukdom behöver hjälp att uppmuntras till aktiviteter och samfällighet, då kognitiva 

och även somatiska svårigheter gör att de blir isolerade och stillasittande.  

 

Resultatet visade att åtgärder i miljön som ljusbehandling och aromaterapi med 

lavendelolja hade en god effekt på att minska agitationer, samt en sömnfrämjande och 

lugnande inverkan hos personer med demenssjukdom. Miljön hade gjorts så behaglig som 

möjligt, genom att släcka eller dämpa belysning och ljud, vilket spelade in positivt på 

insomnandet. Oavsett om omvårdnaden utfördes med beröring, ljus, aktivitet eller 

aromaterapi, var miljön sannolikt en viktig omvårdnadsåtgärd att ta hänsyn till och 

arrangera på bästa sätt. Detta styrks av Andrews (2017) som menar att det finns viktiga 

tumregler som att hålla rummet mörkt nattetid och ljust om dagen. Det är i regel lättare att 

somna då sängen är varm och rummet är svalt med frisk luft, varför det är nyttigt att kunna 

reglera temperatur och ventilation i rummet. Helst skall belysningen vara så dämpad som 

möjligt vid insomning. Författarnas uppfattning är att om detta kan utföras insiktsfullt och 

regelbundet inför sänggåendet skapas det en rutin för personerna, en rutin som kan betyda 

att det är något positivt och behagligt att se fram emot. Henderson (1982) beskriver att 

miljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att främja sömn. Sjuksköterskor har en viktig 

roll i att etablera en god miljö för att främja och underlätta insomning, därtill genom att 

sänka ljudnivån omkring och dämpa belysning.  
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Utöver sömnfrämjande effekt visade resultatet att ljusbehandlingen även hade god effekt på 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Detta styrks av Sloane et al. 

(2007) som belyser att ljusbehandling förbättrar kognition hos personer med 

demenssjukdom i ett tidigt stadium. Även Nunez et al. (2018) menar att nattvandring och 

sömnstörningar är en följd av agitationer och svårigheter att slappna av. Författarna till detta 

examensarbetes uppfattning är att en förbättring av beteendemässiga och psykiska symtom 

indirekt inverkar positivt på sömnen, eftersom agitationer och oro dämpas. Även Henderson 

(1982) belyser vikten av att minska oro och spänningar för att kunna sova ordentligt. 

Ljusbehandling verkar enligt resultatet vara en enkel behandlingsform, som ger goda effekter 

på sömn hos personer med demenssjukdom. Gibson et al. (2017) styrker detta och menar 

även att kombinationsbehandlingar med ljusterapi tillsammans med fysiska och sociala 

aktiviteter påvisat goda effekter. För författarna till detta examensarbete framstår 

ljusexponering som en god behandling, utan risk för biverkningar och bör ses som en säker 

icke-farmakologisk behandlingsform. Eftersom resultatet visade goda effekter såväl med 

aktivitet som med ljusbehandling, torde en kombination av dessa behandlingar kunna ge 

goda sömnfrämjande effekter.  Exempel på kombinationsbehandlingar skulle enligt 

författarna kunna vara promenader och fikastunder tillsammans med vårdpersonal och 

andra boenden utomhus. Artificiellt ljus skulle kunna appliceras under bingo- eller 

kortspelsstunder inomhus, när tiden utomhus inte är tillräcklig eller möjlig att 

erhålla. Personerna skulle då kunna hålla sig sysselsatta och koncentrerade med aktiviteten 

och behöver inte bli rastlösa samtidigt som ljusexponeringen sker.  

 

Enligt resultatet verkar behandling med massage och akupressur, aktivitet och sysselsättning, 

samt ljus och aromaterapi vara viktiga omvårdnadsåtgärder att lyfta fram för främjande av 

sömn och för att minska användning av sederande läkemedel. Socialstyrelsen (2017) 

föreskriver att läkemedelsbehandling skall sättas in först efter omvårdnadsåtgärder. Även 

Ragneskog (2013) menar på att läkemedelsbehandling vid sömnstörningar hos personer med 

demenssjukdom inte bör ges som förstahandsåtgärd. Salami et al. (2011) beskriver att icke 

farmakologiska omvårdnadsåtgärder kan bidra till att förbättra sömn och har påvisat 

signifikanta betydelser. Genom att tillämpa icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

minskar även risk för läkemedelsbiverkningar. Vidare menar Ragneskog (2013) att det är det 

viktigt att sjuksköterskor har kunskap om demenssjukdom, läkemedelsanvändning, 

biverkningar och sömnvanor för att kunna främja sömnen hos personer med 

demenssjukdom. Cipriani et al. (2015) och Skottheim et al. (2018) betonar vikten av att alltid 

utreda den bakomliggande orsaken till sömnstörningar vid demenssjukdom, eftersom 

orsaken kan bestå av flera faktorer. Författarnas uppfattning är att i jämförelse med 

läkemedelsbehandling har dessa omvårdnadsåtgärder lägre risker för negativa biverkningar 

då de istället fokuserar på patientens miljö, psykosociala faktorer samt sömnhygien för att 

minska sömnstörningarna i samband med demenssjukdom. Kunskap om 

omvårdnadsåtgärderna kan även bidra till vidgade perspektiv hos vårdpersonal för att främja 

sömnen hos personer med demenssjukdom. Brewer och Talbot (2016) belyser att det viktiga 

personcentrerade vårdandet inte alltid hinns med på grund av tidsbrist och att det då är svårt 

att hitta de underliggande individuella behoven hos patienten.  Författarna anser att 

beröring, aktivitet och sysselsättning, samt åtgärder i miljön är omvårdnadsåtgärder som kan 
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vara tidskrävande men även är positiva i den aspekten att de främjar sömn och öppnar upp 

för möjlighet att spendera tid tillsammans med boenden. Eventuellt kan 

omvårdnadsåtgärder där personalen är mer tillsammans med de boende skapa en mer 

personcentrerad vård genom att vårdpersonalen lär känna personen med demenssjukdom 

bättre, samt finna flera faktorer som eventuellt kan ligga bakom sömnstörningar.  

6.3 Etikdiskussion  

Författarna till detta examensarbete har skrivit hela arbetet själva och inte kopierat eller 

plagierat andras text, utan genomgående använt egna ord och egna reflektioner Författarna 

har tydliggjort när de hänvisar till andra artiklar och andra författares tankegångar genom att 

använda sig av APA refereringssystem i sitt refererande. Detta för att göra examensarbetet 

enhetligt, tydligt och lätt för läsaren att veta vem som skriver och tänker vad, det vill säga om 

det är författarna själva eller ursprungskällan som står för tankegången. På så vis kan en 

läsare till detta examensarbete själv ta fram källan bakom tankegången och granska 

materialet för att säkerställa att ingen förvrängning eller missförstånd av materialet har 

uppstått. Codex (2019) föreskriver i sina etiska regler och riktlinjer att all plagiering, 

förfalskning och kopiering är strängt förbjuden och att alla som bedriver ett forskningsarbete 

är skyldiga att följa detta, samt att ett etiskt förhållningssätt ska tillämpas i forskningsarbetet. 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt, vilket inkluderar redan etikprövade artiklar, 

och därför har ingen etikprövning behövts genomföras särskilt av författarna till detta 

examensarbete. Artiklarna är samtliga peer reviewed, objektivt analyserade och riskerar inte 

att vara publicerade med någon förutfattad mening eller bakomliggande agenda. Samtliga 

artiklar följer ett etiskt resonemang, vilket krävs för att kunna räknas som etiskt godkända 

enligt Fribergs (2017b) kvalitetsgranskning. Artiklarna är sökta i databaserna CINAHL Plus 

och PubMed, vilket borgar för en hög vårdvetenskaplig kvalitet och trovärdigt. 

7 SLUTSATS  

Syftet i denna litteraturöversikt var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan främja sömn 

hos personer med demenssjukdom på vård- och omsorgsboende. Resultatet speglade tre 

olika teman som var viktiga omvårdnadsåtgärder för att främja sömn. Vissa 

omvårdnadsåtgärder ter sig lättare att genomföra och verkar inte heller kräva särskilt mycket 

resurser i anspråk, exempelvis aromaterapi tillsammans med avslappnande taktil massage 

eller akupressur innan sänggående. Fastän behandlingarna kan anses fria från biverkningar, 

bör det understrykas att noggrann hänsyn måste tas till personerna som behandlingen utförs 

på, till exempel säkerställa ifall personerna önskar behandling och hur mycket. Dialog mellan 

sjuksköterskan och personen som ska få behandling måste alltid finnas, liksom lyhördhet för 

de individuella behoven och begränsningarna. I samband med såväl beröring som 

aromaterapi är miljöförhållandena viktiga och har också stor betydelse för ett effektivt 
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insomnande. Omgivningen förbereds optimalt för ett sänggående, vilket påverkar 

behandlingarna positivt och detta ska inte underskattas. Ljusbehandling var även en 

omvårdnadsåtgärd som främjade sömn hos personer med demenssjukdom, men kanske är 

det inte så lätt att genomföra ett statiskt ljusarrangemang för behandling, som riggats upp i 

studierna i detta examensarbete. Därtill kan personer med demenssjukdom uppleva 

rastlöshet av att sitta stilla framför ljuslådor. Ljusbehandlingen skulle därför kunna göras 

som ett samtidigt inslag i behandlingen med aktivitet och sysselsättning, vilka är 

omvårdnadsåtgärder som både främjar sömn och stimulerar sociala relationer. Personerna 

med demenssjukdom kan exponeras för dagsljus på promenader och undvika tupplurar 

under dagen, vilket bidrar till en bättre och sammanhängande sömn. Troligen är aktivitet och 

sysselsättning den allra viktigaste omvårdnadsåtgärd att försöka verkställa och genomföra för 

personer med demenssjukdom.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Författarna ser gärna fler kvalitativa studier med utgångspunkt från både vårdpersonal- och 

patientperspektiv. Det skulle ge en fylligare bild av upplevelser och erfarenhet kring 

fenomenet sömnstörningar och hur båda sidor upplever olika behandlingar. Ett annat förslag 

på vidare forskning är att testa olika typer av essentiella oljor till exempel i samband med 

massage och vad beträffar personer med demenssjukdom. Det finns troligen möjlighet att 

kombinera aromaterapi med massage och akupressur. Själva arrangemanget skulle vara lätt 

att genomföra och det skulle kunna ge sömnfrämjande effekter. 
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Therapeutic 
Effects of an 
Outdoor Activity 
Program on 
Nursing Home 
Residents with 
Dementia. 
 

Syftet med denna 
studie var att få 
information om 
effekten av 
utomhusaktivitet 
samt 
inomhusaktivitet 
hos personer med 
sömnstörningar, 
agitationer och 
demenssjukdom.  

Pilotstudie. Studien pågick i 10 
dagar.  

 

32 personer med 
demenssjukdom 
registrerades 
bortfall 8 st. 
 
20 personer deltog 
i studien. Kön 
framgår ej 

Utomhusgruppen 
/inom- 
husgruppen påvisade en 
signifikant förbättring av 
totalsömn och sömntid 
(p= 0,05). Agitationer 
förbättrades även i 
utomhusgruppen 
(p=0,01).  

10/13 
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2. PubMed  Figueiro, M. 
G., Plitnick, B. 
A., Lok, A., 
Jones, G. E., 
Higgins, P., 
Hornick, T. R., 
& Rea, M. S. 
(2014) 
 
USA 

Tailored lighting 
intervention 
improves 
measures of 
sleep, 
depression, and 
agitation in 
persons with 
alzheimer´s 
disease and 
related dementia 
living in long- 
term care 
facilities 

Syftet är att 
undersöka vilken 
effekt 
ljusbehandling har 
hos personer med 
demenssjukdom 
och 
sömnstörningar 

Experimentell randomiserad 
studie. Lågintensiv ljus 
installerades på vårdenheter 
under 4 v tid. 
 

 

 

 

 

14 personer med 
demenssjukdom 
deltog i studien: 
9 kvinnor 

5 män 

 

Bortfall framgår ej  
 

Studien påvisade att hög 
såväl lågintensiv 
ljusbehandling hade 
positiv inverkan på 
sömnrytmen, samt ökad 
total sömn (p=0,03) och 
sömneffektivitet 
(p=0,03). Agitationer 
och depressioner 
förbättrades även 
(p=0,03). 

11/13 

3.CINAHL  
Plus  

Harris, 
Culpepper, 
Richard & 
Grando (2012) 
 
USA  

The Effects of 
Slow-Stroke 
Back Massage 
on Minutes of 
Nighttime Sleep 
in Persons With 
Dementia and 
Sleep 
Disturbances in 
the Nursing 
Home 

Syftet var att 
undersöka effekten 
av 3 minuters 
ryggmassage innan 
sänggående kan 
förbättra sömn hos 
personer med 
demenssjukdom på 
vård- och 
omsorgsboende. 
 

Randomiserad kontrollerad 
studie. Sömn registrerades under 
48 h. 
 

146 personer med 
demenssjukdom 
registrerades. 
Bortfall 106 st. 
 
40 personer deltog 
i studien: 
32 kvinnor  
8 män 

 

36 minuters längre 
sömntid hos 
kontrollgruppen än 
interventionsgruppen. 
Även sömn-
effektiviteten 
förbättrades med 13,8 % 
. 
 

12/13 
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4.CINAHL  
Plus  

Johannessen, 
B. (2013) 
  
  
 Norge 

 

Nurses 
experience of 
aromtherapy 
use with 
dementia 
patients 
experiencing 
disturbed sleep 
patterns. An 
action research 
project. 

Syftet är att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
använda 
aromaterapi i 
vården av personer 
med sömn-
störningar och 
demenssjukdom. 

Kvalitativ innehållsanalys. 
Studien pågick i 90 dagar 

 12 sjuksköterskor 
och 24 personer 
med 
demenssjukdom 
deltog i studien.  
 
Kön/ bortfall 
framgår ej 

Flertalet av deltagarna 
hade en positiv effekt av 
behandling med 
lavendelolja, nattlig oro 
och uppvaknande hos 
personerna minskade. 
Hos tre av deltagarna 
påvisades ingen skillnad 
under eller efter 
behandlingen. 

13/14 

 5.CINAHL  
Plus 

Lee, Y., & Kim, 
S. (2008) 
  
  
Korea  
 

Effect of indoor 
gardening on 
sleep, agitation, 
and cognition in 
dementia 
patients – a pilot 
study.   

Syftet var att 
undersöka vilken 
effekt 
trädgårdsarbete 
inomhus har på 
agitation, kognition 
och sömn hos 
personer med 
demenssjukdom. 
 

Experimentell kontrollerad 
Pilotstudie.  
 
Studien pågick i fyra veckor. 

23 personer med 
demenssjukdom 
deltog i studien. 
Kön/ bortfall 
framgår ej.  

Personerna uppvisade 
förbättrad dygnsrytm 
sista veckan, totala 
nattsömnen ökade 
(p=0,002). Även 
personernas agitation 
och kognition påvisade 
en signifikativt 
förbättring (p=0,0001). 

10/13 
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6. Frisökning 
via CINAHL 
Plus  

Lieshout-van 
Dal,E., 
Snaphaan., 
L.,Bongers, I. 
(2019) 
 
Nederländerna 

Biodynamic 
lighting effects 
on the sleep 
pattern of people 
with dementia 

Undersöka om 
biodynamiskt ljus, 
liknande normalt 
dagsljus vad 
beträffar intensitet 
och färger enligt ett 
bestämt program, 
kan förbättra 
sömnmönster hos 
personer med 
demenssjukdom. 

Pilot/ experimentell studie. 
Studien pågick under 3 veckor. 
 

 

 

 

 

39 personer med 
demenssjukdom 
registrerades, 
bortfall 26. 
 

13 personer deltog 
i studien: 
7 kvinnor 

6 män 

 

Såväl nattvandring (p = 
0,002) (11 till 5 gånger) 
som tupplurar på dagen 
(p = 0,004) (16 till 7) 
minskade signifikant 
under behandlingen 
med biodynamiskt ljus. 
Även sovtiden 
förlängdes (77 min) över 
natten.  

10/13 

7.PubMed  McCurry, S., 
Pike, M., 
Vitiello, M., 
Logsdon, R., 
Larson, E. & 
Teri, L. (2011) 
  
  
USA 

 

Increasing 
walking and 
bright light 
exposure to 
improve sleep in 
community-
dwelling persons 
with Alzheimer's 
disease: results 
of a randomized, 
controlled trial 

Undersöka effekten 
av promenad, 
ljusexponering kan 
främja sömn hos 
personer med 
demenssjukdom 

Randomiserad kontrollerad 
studie.  
Studien pågick 6 månader.  
 

132 personer med 
demenssjukdom 
registrerades. 
Bortfall framgår 
ej. 

 
Promenad = 32 st, 
53% kvinnor 
  
ljusterapi= 34 st, 
56 % kvinnor 
 
Kontrollgrupp= 33 
st, 51 % kvinnor 
 

Promenader och 
ljusexponering i 
kombinationen 
förbättrade sömnen hos 
personer med demens 
(p=0,05).  

11/13 
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8. PubMed  Rodríguez 
Mansilla et al. 
(2013)  

  

  

Spanien 

Ear therapy and 
massage 
therapy in the 
elderly with 
dementia: a 
pilot study 

Syftet var att 
undersöka effekten 
av massage och 
öronakupressur hos 
personer med 
agitationer och 
demenssjukdom. 

Kontrollerad, randomiserad 
longitudinell studie. Studien 
pågick i 5 månader.   

120 personer med 
demenssjukdom 
registrerades, 
bortfall 9.   
  
111 deltagare 
deltog i studien:    
  
Akupressurgrupp 
=40 st  
  
Massagegrupp= 
35 st  
  
Kontrollgrupp= 36 
st  
 

Behandling med 
massage och akupressur 
förbättrade sömnen 
signifikant  (P <0,003). 
Även agitationer hade en 
signifikans. 

11/13 

9.CINAHL  
Plus  

Sekiguchi, 
Iritani & Fujita 
(2017).  
 
Japan 

Bright light 
therapy for sleep 
disturbance in 
dementia is most 
effective for mild 
to moderate 
Alzheimer's type 
dementia: a case 
series 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekten av 
ljusbehandling hos 
personer med 
demens och 
sömnstörningar 
beroende på 
kognition och 
stadie av 
demenssjukdom.  
 

Deskriptiv fallstudie.  
Studien pågick under två veckor.  

19 personer med 
demenssjukdom 
registrerades, 
bortfall 3.  
 

16 personer deltog 
i studien:  
6 kvinnor  
11 män 

 

Ljusterapin påvisade 
ingen skillnad hos 
patienter med vaskulär 
demens och lewy body. 
Man kunde se skillnad 
hos fyra deltagare med 
alzheimers sjukdom i 
tidigt stadie, där 
sömnstörningarna 
mildrats. 

11/13 
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10.CINAHL  
Plus  

Simoncini, 
M.,et al. (2015) 
 
 
 
 Italien 

Acupressure in 
insomnia and 
other sleep 

disorders in 
elderly 
institutionalized 
patients 
suffering from 
Alzheimer´s 
disease 

 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekten av 
akupressur mot 
sömnstörningar 
hos personer med 
demenssjukdom 
(alzheimers). 

Longitudinell prospektiv studie, 
Studien pågick under 8 veckor.  
 

178 personer med 
demenssjukdom 
registrerades 
bortfall, 49. 
 

129 personer 
deltog i studien, 
kön framgår ej.  
 

Insomningstiden 
minskade och 
sömnkvaliteten ökade 
(p=0,003). Även 
användning av 
sederande läkemedel 
minskade under studien 
(p=0,001)  

11/13 

11. Frisökning 
via CINAHL 
Plus  

Skovdahl et al. 
(2007)  
 
 
Sverige  

Tactile 
stimulation 
associated with 
nursing care to 
individuals with 
dementia 
showing 
aggressive or 
restless 
tendencies: an 
intervention 
study in 
dementia care 

Syftet var att 
beskriva om taktil 
stimulering kunde 
förbättra 
agitationer, 
rastlöshet och 
sömnstörningar 
hos personer med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ innehållsanalys.  
Studien pågick i 28 veckor.  

10 personer med 
demenssjukdom 
registrerades 
bortfall 5.  
 
5 personer deltog i 
studien:  
1 kvinna  
4 män 

Deltagarna svarade bra 
på massage-
behandlingen, de blev 
mer avslappnade och 
lugna. Flera somnade 
direkt efter 
behandlingens gång. 
Vårdarna ansåg även att 
behandlingen påverkade 
relationen på ett 
främjande och positivt 
sätt. 

12/14 
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12.CINAHL  
Plus  

Takeda, A, 
Watanuki, E & 
Koyama, S 
(2017)  
 
 
Japan  

Effects of 
Inhalation 
Aromatherapy 
on Symptoms of 
Sleep 
Disturbance in 
the Elderly with 
Dementia. 

syftet med studien 
var att studera 
effekten av 
inhalations 
aromaterapi hos 
äldre personer med 
sömnstörningar 
och 
demenssjukdom 

Randomiserad kontrollerad 
studie.   
Studien pågick i 40 dagar.  
 

22 personer med 
demenssjukdom 
registrerades 
bortfall, 3. 
 

19 personer deltog 
i studien: 
9 kvinnor 

10 män 

 

Totala sömntiden var 
längre under 
interventions-perioden 
än kontrollperioden  
(p <0,05). Nattliga 
uppvaknande var även 
färre (p <0,005).  

10/13 
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BILAGA E Artiklarnas design och datainsamling  

Artikel  Design   Mätinstrument: 

(olika sorters aktigrafi):  

Mätinstrument 

(skalor):  

Andra 

datainsamlingsmetoder: 

Connell et al. (2007)  Pilotstudie Handledsaktigrafi  Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory 

 

Figueiro et al. (2014) Experimentell kontrollerad 

studie 

Daysimeter  Pittsburgh Sleep Quality Index 

 

Minimum Data Set Activities of 

Daily Living Scale 

 

Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory 

 

 

Harris et al. (2012) Randomiserad kontrollerad 

studie  

Motionlogger Mini Mental State Examination  

 

Johannessen (2013) Kvalitativ innehållsanalys   

 

 

 
Loggböcker, fokusgrupper 

(intervjuer)  

Lee et al. (2008) Experimentell kontrollerad 

Pilotstudie.  

 

 
Modified Cohen‐Mansfield 

Agitation Inventory 

Sömndagbok  
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Lieshoult-van Dal et al. 

(2019) 

Pilot/ experimentell studie  Caremonitor   

 

 

 

McCurry et al. (2011) Randomiserad kontrollerad 

studie  

Handleds- aktigrafi   Primary Subjective sleep 

outcome (intervju) 

Rodríguez- Mansilla et al. 

(2013) 

Kontrollerad, randomiserade 

longitudinell studie  

 Mini Mental State Examination  Frågeformulär  

Sekiguchi et al. (2017) Deskriptiv fallstudie  The Neuropsychiatric inventory  

Simoncini et al. (2015) Longitudinell prospektiv 

studie  

 

 
Mini Mental State Examination 

 

The Neuropsychiatric Inventory 

 

The Activity Daily Living / The 

Instrumental Activity Daily 

Living 

 

Pittsburgh Sleep Quality Index. 

Deltagarnas egna upplevelser 

av sömn räknades in i 

datainsamlingen. 

Skovdahl et al. (2007) Kvalitativ innehållsanalys    Formulär & dokumentationer  

Takeda et al. (2017) Randomiserad kontrollerad 

studie  

Vibrometer  Functional Independence 
Measure  
 
Neuropsychiatric inventory 
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Mini Mental State Examination 
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