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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demens är idag en folksjukdom och omkring 10 % av befolkningen i Sverige 

utvecklar demens. Till demenssjukdomen hör kognitiv problematik samt besvärande symtom 

och framträder hos den sjuke allt eftersom sjukdomen fortskrider. Problem: 

Sömnstörningar kan vara ett stort problem för människor med demens, dess anhöriga och 

även vårdpersonal. Som en konsekvens av sömnstörningar kan negativa symtom såsom 

agitation, depression och apati förstärkas. Detta leder till större arbetsbörda för 

vårdpersonalen och mer ansträngning emotionellt för de anhöriga. Syftet: Att beskriva 

vårdåtgärder som främjar nattsömnen hos människor med demens. Metod: En allmän 

litteraturöversikt där underlaget består av 13 studier som ligger som grund till resultatet.  

Resultatet: Det framkommer tre kategorier där nattsömnen kan främjas genom aktiviteter, 

behandlingar och närhet hos människor med demenssjukdom. Utöver den främjade 

nattsömnen visade resultatet även att förbättring på agitationen, depressionen och apatin 

kan ske med hjälp av åtgärderna. Slutsats: Nattsömnen hos människor med demens kan 

främjas genom vårdåtgärderna som redovisas i resultatet. Resultatet indikerar dock att 

åtgärderna måste utföras utifrån individuella förutsättningar för att på bästa sätt kunna 

utföra en god vård. 

Nyckelord: aktiviteter, Alzheimers, anhöriga, behandlingar, sömnstörning, Vaskulär 

demens, vårdpersonal  
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ABSTRACT 

Background: Dementia is a common disease today and about 10% of the population in 

Sweden develop dementia. Dementia is associated with cognitive problems and troublesome 

symptoms, and is evident in the patient as the disease progresses. Problems: Sleep 

disorders can be a major problem for people with dementia, their relatives and even the 

healthcare staff.  As a consequence of sleep disorders negative symptoms like agitation, 

depression and apathy can be enhanced. This leads to a greater workload for the healthcare 

staff and more effort emotionally for the relatives. Purpose: The purpose is to describe 

interventions that improves night sleep in people with dementia. Method: A literature 

review. The basis consists of 13 articles with both qualitative and quantitative approach. 

Result: Three categories appeared where night sleep might be promoted through activities, 

treatments and closeness. In addition to the enhanced night's sleep, the results also showed 

that improvement in agitation, depression and apathy might be achieved through these 

interventions. Conclusion: Night sleep in people with dementia can be improved through 

the interventions reported in the results. The result indicate that in order to perform good 

care the interventions have to be based on individual conditions. 

Keywords: activities, Alzheimer´s, caregivers, relatives, sleep disorder, treatments, 

Vascular dementia 
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1 INLEDNING 

Ett intresse kring området sömn hos människor med demens utvecklades hos oss under vår 

verksamhetsförlagda utbildning på en demensavdelning. Vi insåg då hur stor betydelse 

nattsömnen hos människor med demens var eftersom vid sömnstörningar drabbades deras 

vardag på ett negativt sätt. Det kan finnas flera orsaker till försämrad nattsömn som kan leda 

till ökad sömn under dagtid hos människor med demens där deras dygnsrytm fallerar. Vid 

sömnstörningar uppkom flera symptom hos människor med demens exempelvis aggression, 

apati och depression. Även att de ofta somnade under måltidssituationer, vid på och 

avklädning och vid olika ställen på boendet. Detta berörde även vårdpersonalen negativt då 

det resulterade i tyngre arbetsbörda i form av extra vårdåtgärder. Ett onödigt lidande kan då 

uppstå både hos människorna med demens och även hos vårdpersonalen. Demens är idag en 

folksjukdom där det krävs mer forskning kring ämnet sömn för att öka livskvalitén både för 

människor med demens men även för vårdpersonal och anhöriga. Forskningen kan leda till 

bättre vård och omsorg för människor med demens men även ge upphov till bättre 

arbetsmiljö för den som vårdar. Ämnet för detta arbete kommer från Måsta ängs akademiska 

vård- och omsorgsboende via Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens 

Högskola.  Avsikten med denna allmänna litteraturöversikt är att beskriva vårdåtgärder som 

främjar nattsömnen hos människor med demens. Förhoppningsvis kan detta bidra med ökad 

kunskap för sjuksköterskor och annan vårdpersonal över vårdåtgärder som finns att tillgå för 

en förbättrad nattsömn och därmed även bidra till en förbättrad nattsömn hos människor 

med demens. 

 

 

2 BAKGRUND 

Inledningsvis i bakgrunden presenteras demenssjukdomar och förekomst samt sömn och 

sömnsvårigheter. Där efter presenteras även tidigare forskning och sjuksköterskors ansvar. 

Bakgrunden avslutas med vårdvetenskapligt perspektiv och en problemformulering.  

  

2.1 Demenssjukdomar och förekomst 

Demens är ett samlingsnamn på sjukdomar i hjärnan som leder till gradvis ökad försämring 

av minne, språk, tankeförmåga och emotionella funktioner. Demens är idag en folksjukdom 

och omkring 10 % av befolkningen i Sverige utvecklar demens. Risken ökar för att utveckla 

någon form av demens med 25 % vid 85 års ålder. Många äldre med demens har inte 

diagnostiserats och löper då större risk att inte bli behandlade i sjukdomens tidigare stadier 

(Jönsson & Eriksson, 2018). 

2.1.1 Alzheimers sjukdom 

Det finns fyra typer av demenssjukdomar och den vanligaste är Alzheimers sjukdom 

(Jönsson & Eriksson, 2018). Sjukdomen framträder oftast smygandes och de första 
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symptomen i vanliga fall är ett försämrat korttidsminne då personen visar tecken på 

inlärningssvårigheter samt att de blir emotionellt instabila. De finns inget som botar 

Alzheimers men det går att minska symptomen minnesförlust och kognitiv nedsättning. När 

det gäller dödsorsaken sker den oftast i samband med en infektion och medianöverlevnaden 

från diagnos är cirka sex år (Jönsson & Eriksson, 2018). Alzheimers delas in i tre olika stadier 

vilket är mild, måttlig och svår demens. Mild demens kännetecknas av att den kognitiva 

förmågan börjar svikta genom att människorna lätt glömmer saker och får svårare att hänga 

med i samtal. Vid måttlig demens sviktar den kognitiva förmågan mer där talförmågan och 

minnet försämras och människor får svårigheter att kommunicera verbalt. Vid svår demens 

försämras både den kognitiva förmågan och rörelseförmågan och människorna blir helt 

beroende av vård och omsorg av andra (Edberg, 2014). 

2.1.2 Vaskulär demens 

Vaskulär demens är den näst vanligaste typen av demenssjukdom. Den är inte lik de andra 

demenssjukdomarna för att den inte är en primär neuronal sjukdom. Med detta menas att 

sjukdomen inte slår ut hjärnans nervceller, utan skadar blodkärlen i hjärnan. Vaskulär 

demens har sitt ursprung från hjärt- och kärlsjukdomar och kan uppträda exempelvis efter 

en hjärnblödning då blodflödet i hjärnan blir försämrat. Beroende på vilken del av hjärnan 

sjukdomen påverkar så ger det olika funktionsnedsättningar. Vissa symptom visar sig i form 

av nedsatt rörelseförmåga och minskad livslust. Behandlingen är liknande som vid 

Alzheimers och en chans att överleva mer än fem år är ytterst liten (Jönsson & Eriksson, 

2018).   

2.1.3 Lewy body demens 

Lewy body demens är en sjukdom som drabbar äldre människor och ger en nedsatt kognitiv 

förmåga. Det är en blandform av sjukdomarna Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom 

och är även närbesläktad med dessa två sjukdomar. Behandlingen för Lewy body demens är 

liknande som för de andra demenssjukdomarna (Jönsson & Eriksson, 2018). Av de som får 

demenssjukdom så har mellan 10-20 procent av dem Lewy body demens. Senare symptom 

som kan ses är synhallucinationer, hasande gång, stelhet, nedsatt uppmärksamhetsgrad och 

påtaglig trötthet. Senare i sjukdomsförloppet man kan börja se att minnesstörningar 

förekommer (Edberg, 2014).  

2.1.4 Frontotemporal demens 

Frontotemporal demens förekommer vanligtvis bland yngre människor mellan 45-65 års 

ålder (Edberg, 2014). Symptomen visar sig först i att personligheten förändras, förmågor som 

koncentration, insikt, planering och omdöme blir sämre och människor med frontotemporal 

demens kan bli aggressiva och nedstämda. Längre fram i sjukdomen blir människorna mer 

trötta och apatiska. Dessutom påverkas språket och minnet negativt (Jönsson & Eriksson, 

2018). 
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2.2 Sömn och sömnsvårigheter 

Sömnen delas in i fyra stadier och REM-sömn vilket är en förkortning av “rapid eye 

movements”. I första stadiet där insomnandet sker pendlar sömnen mellan sömn och 

vakenhet. Andra stadiet kallas för bassömn och omfattar halva av den totala sömnperioden. 

Människor drömmer mellan stadie ett och två vilket kallas för REM sömn. Under REM 

sömnen är alla skelettmuskler i kroppen helt avslappnade, förutom ögonmusklerna och 

andningsmusklerna. Under stadie tre och fyra går kroppen in i djupsömn och i dessa faser 

sker även kroppens återhämtning och uppbyggnad. Fyra till fem timmar av den totala 

sömnen människor får består av djupsömnen (Asp & Ekstedt, 2014). På äldre människor 

minskar djupsömnen och personen sover ytligare och vaknar lättare. En vuxen person sover i 

genomsnitt sex till nio timmar per natt, medan ett nyfött barn kan sova större delen av 

dygnet (Sand, 2007).  

Sömnstörningar associeras med sömnens kvalitet, kvantitet, dygnsrytm eller med 

psykologiska problem. Nackdelen med sömnstörningar är att människor får sämre 

immunförsvar och upplever exempelvis brist på energi, försämrad reaktionstid, 

koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, ångest och depression.  Det finns flera sätt att 

klassificera sömnstörningar på exempelvis insomnier, hypersomnier eller förskjuten 

dyngsrytmsfas. Förskjuten dyngrytmsfas innebär att sömnfasen människorna har inte 

överensstämmer med de klocktider de måste hålla sig till för att vardagen ska fungera. 

Hypersomnier innebär att människorna sover alldeles för mycket. Insomnier innebär att 

människor får för lite sömn vilket är det vanligaste sömnstörning och är ofta relaterat till 

medicinska eller psykiska sjukdomar (Asp & Ekstedt, 2014). Orsakerna till sömnbrist eller 

sömnbesvär kan vara många. Olika sjukdomar som t.ex. benkramper, smärta, KOL och 

demenssjukdomar är stora orsaker till att en person kan ha sömnbesvär. Även inaktivitet, 

brist på utevistelse och undernäring kan leda till störd nattsömn enligt Jönsson och Eriksson 

(2018). En faktor som bidrar till att vården av människor med demens blir svårare är att de 

sover mindre under kvällar och nätter och blir lättare rastlösa och aggressiva när sömnen 

försämras. Anledning till försämrad sömn och ökat vårdbehov kan exempelvis vara Restless 

legs syndrome som är ett syndrom där personen har ett behov av att röra på fötterna och 

bena (Rose et al., 2011). 

 

2.3 Tidigare forskning 

I tidigare forskning beskrivs anhörigas och vårdpersonalens upplevelser av att vårda 

människor med demens. 

I olika delar av världen upplevs vårdandet till människor med demens på olika sätt, 

exempelvis i Sydasien upplever de anhöriga vårdandet av dem som något negativt. Detta för 

att förr i tiden och även än idag i vissa delar av Sydasien så tror anhöriga att de sjuka är 

besatta av onda andar eller spirituella varelser. Detta medförde att vårdbördan för de 

anhöriga ökade eftersom de aldrig sökte vård för närstående med demens utan isolerade dem 

istället. I andra delar av världen som exempelvis Bangladesh ses demenssjukdomen som ett 

medicinskt tillstånd och inte som ett stigma (Hossain & Khan, 2018). Men för de anhöriga 
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från Bangladesh upplevs också svårigheter vid vårdandet av människor med demens när det 

gäller deras sjukdom och vad det medför (Hossain & Khan, 2018). 

Den förväntade livslängden hos människor ökar världen över vilket leder till att fler 

människor drabbas och lever med demens, vilket gör att vårdbehovet ökar. Vården av 

människor med demens utförs av vårdpersonal som exempelvis sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden, men kan även utföras av anhöriga i hemmet (Chiao, Wu & 

Hsiao, 2015). Vissa anhöriga kan uppleva vård av människor med demens som något positivt 

till en början men ändå påfrestande efter ett tag. Detta för att de anhöriga upplever att de får 

en mer omhändertagande roll än vad de tidigare haft och att den rollen förändras och blir 

tyngre under sjukdomsförloppets gång.  Belastningen som rollen medför drabbar deras 

vardagsrutiner och de upplever då otillräcklighet i vårdandet. Även om de anhöriga har ett 

val att ta hjälp av vården, så upplever de att de överger människor med demens om de 

överlämnar dem till ett vårdhem (Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016). Att vara 

anhörig till människor med demens samt att vårda dem i hemmet är ett krävande arbete då 

det upplevs som en stor börda rent fysiskt, psykiskt och ekonomiskt (Chiao et al., 2015; 

Jeong, Kim & Chon, 2018; Lethin et al., 2016; Weisman de Mamani, Weintraub, Maura, 

Martinez de Andino & Brown, 2018). De anhöriga upplever vården av den sjuke problematisk 

och besvärande på grund av att de lätt kan bli arga, irriterade och utåtagerande bland folk. 

Detta medför ökad depression och oro hos de anhöriga för att deras sociala liv drabbas 

negativt när dessa situationer uppkommer (Weisman de Mamani et al., 2018). När de 

anhöriga vårdar människor med demens hemma försöker de hitta mer kunskap om att 

främja deras hälsa genom att hitta olika behandlingsalternativ eller åtgärder på internet. 

Eftersom det inte finns så många behandlingsalternativ eller åtgärder på internet leder detta 

ofta till stress, ångest och även ätstörningar hos de anhöriga när de känner att de inte kan 

hjälpa människorna med demens (Jeong et al., 2018).  

Vårdpersonalen upplever att en stabil miljö med ett fungerande vårdteam behövs vid vård av 

människor med demens. De upplever att vårdandet blir tyngre och mer resurskrävande när 

människor med demens blir sämre. När resurser saknas till det ökade vårdbehovet påverkas 

vårdpersonalen negativt för att de inte kan ge den vård som behövs (Nunez et al., 2018). Det 

upplevs även att de inte alltid har tillräckligt med tid att spendera hos varje enskild individ. 

Detta medför att vårdpersonal upplever skuldkänslor på grund av att de känner sig 

otillräckliga i vårdandet (Ericson-Lidman, Larsson & Nordberg, 2014). Vårdpersonal inom 

demensvården upplever mer stress för att de upplever att de måste prestera över deras 

förmåga i jämförelse med vårdare inom allmän sjukvård som vårdar människor med andra 

sjukdomar (Simpson & Carter, 2013). Denna press bidrar till sömnsvårigheter vilket i sin tur 

kan leda till olika sorters sjukdomar exempelvis övervikt, diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar hos vårdpersonalen (Carter, Dyer & Mikan, 2013; Simpson & Carter, 2013). 

Vårdpersonalen upplever att deras prestationsförmåga i arbetet försämras av denna press 

och de upplever då koncentrationssvårigheter under arbetstid. Vårdandet av människor med 

demens beroende på vilken stadige i sjukdomsförloppet de befinner sig i kan också upplevas 

olika av vårdpersonal beroende på vart de vårdas. Det finns känslomässiga skillnader i hur 

vårdpersonal upplever vårdandet av människor med demens i exempelvis akutvården, 

palliativvård och ålderdomshem (Carter et al., 2013). Vårdare inom akutvården upplevs mer 

distanserade, medan vårdare inom palliativ vård och äldreboenden upplevs ha ett starkare 
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band till människor med demens vilket påverkar deras arbete eftersom de upplever sorg och 

empati (Carter et al., 2013). Vårdpersonalen upplever att vårda människor med demens 

speciellt i palliativt skede som tungt. De upplever även att sömnproblemen hos människor 

med demens ökar längre in i sjukdomsstadiet. Detta gör att de kan vandra runt på kvällarna 

och hamna på olika platser i boendet och vårdpersonalen upplever då att arbetet blir mer 

påfrestande eftersom de måste förhindra att exempelvis vårdskador ska ske (Schmidt, 

Eisenmann, Golla, Voltz & Perrar, 2017). 

 

2.4 Sjuksköterskors ansvar  

I detta avsnitt presenteras lagar och förordningar som är relevanta inom demensvården 

utifrån sjuksköterskors ansvar.  

Vid vård av människor med demens ska personcentrerad vård vara i fokus då det handlar om 

att varje människa ska ses som en unik individ och inte endast en sjukdom. Att varje patient 

ska bli sedd och hörd med unika värderingar, resurser samt behov och utefter detta skapa en 

hälsofrämjande vård. I den personcentrerade vården ansvarar sjuksköterskor att arbeta i 

partnerskap med patienten och dess anhöriga så att värdighet och integritet bevaras. Vid 

vård av människor med demens är det viktigt för sjuksköterskor att samarbeta med de 

anhöriga då de fungerar som en informationskälla. Detta underlättar för övrig vårdpersonal 

att skapa en bild av hur vården ska utformas och preciseras speciellt vid situationer då 

patienten inte kan framföra den egen talan. För att skapa en kontinuitet och säkerhet i 

vården ingår sjuksköterskor i ett team med andra professioner för att få en bredare överblick 

och ett helhetsperspektiv över patientens behov och begär (Socialstyrelsen, 2017a). I 

Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid demenssjukdom ges rekommendationer om vård och 

omsorg vid demenssjukdom. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för att förbättra 

användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom vården av 

demenssjukdom. Riktlinjerna ska även vara ett underlag för öppna och systematiska 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Rekommendationerna ska 

leda till bättre resursfördelning inom vården så att mer resurser fördelas till högre 

prioriterade tillstånd (Socialstyrelsen, 2017b). Sjuksköterskor har även allmänna riktlinjer 

såsom Svensk sjuksköterskeförening (2017) där kompetensbeskrivningen finns som ett 

grundläggande stöd för legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskor har en skyldighet att 

arbeta på ett sätt som inkluderar patienten och anhöriga. Sjuksköterskor ansvarar för en 

säker dokumentation som hanteras konfidentiellt. Omvårdandet ska genomföras så att 

patientens integritet och värdighet bevaras samt att patienten ska känna sig hörd, förstådd 

och sedd. Sjuksköterskor ska sträva efter att arbeta med den metod som är vetenskapligt 

bevisad. Sjuksköterskor ska arbeta på ett hälsofrämjande sätt så att vårdskador undviks och 

utifrån patientens behov och resurser skapa en god och säker vård genom kritisk 

reflektion.  De fyra grundläggande ansvarsområdena i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskor ska 

respektera de mänskliga rättigheterna, vilket inkluderar kulturella rättigheter, rätten till liv 

och rätten till värdighet. Sjuksköterskor ska ge god vård oberoende av funktionsnedsättning, 

ålder, hudfärg, tro eller sjukdom (International Council of Nurses, 2014).  
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De lagar som sjuksköterskor ska ha i beaktande vid vård av människor med demens är 

exempelvis Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som finns för att främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet. Målet med denna lag är att ge människorna självbestämmanderätt och 

integritet. Socialtjänsten har även till uppgift att främja goda miljöer i kommunen och främja 

förutsättningarna för goda levnadsvanor inom kommunens verksamheter. De har också till 

uppgift att svara för omsorg, råd, stöd och vård till familjer och enskilda individer som är 

behov av detta. Ännu en lag som sjuksköterskor ska ha i beaktande är Patientlagen (SFS 

2014:821) som finns för att stärka en patients ställning inom hälso- och sjukvårdsverksamhet 

genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienten ska få 

en god vård med respekt samt att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar.  

 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Till det vårdvetenskapliga perspektivet valdes två teorier utifrån Eriksson (1987, 2014). 

Erikssons (1987) teori om tre världar valdes för att det belyser vikten av att tillgodose alla 

människors autonomi och rätt till en bra boendemiljö inom vården. Detta är viktigt för att 

människor med demens inte alltid kan föra en egen talan, då behöver sjuksköterskor vara 

uppmärksamma på vilken vård som är bäst för dem i deras situation för att bevara deras 

integritet och värdighet. Denna teori belyser även vikten av vårdandet utifrån människans tre 

världar samt mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Detta är också viktigt vid vård av 

människor med demens eftersom de är en sårbar grupp som är i behov av sjuksköterskors 

vård och omsorg. Erikssons (2014) teori om val av vårdhandling och vårdaktivitet valdes för 

att vårdformerna naturlig vård, grundvård och specialvård är kärnan för all god vård. Denna 

teori belyser vikten av grundvården som består av människors grundläggande behov såsom 

sömn och vila vilket är viktigt för människor med demens för att kunna uppleva hälsa. 

2.5.1 Människors tre världar 

Erikssons (1987) betonar att vårdandet handlar om att visa vägen, vara med under 

sjukdomsförloppet och finnas bredvid den lidande människan. Vårdandet handlar även om 

att visa patienten vilka valmöjligheter som finns och låta patienten själv bestämma vilka 

åtgärder som ska vidtas. När patienten är oförmögen att själv välja hur vårdandet ska ske så 

kan vårdaren träda in och ge en klar riktning. När det handlar om att vårda människor med 

demens så har sjuksköterskor ett ansvar att med goda avsikter ge klara riktlinjer för hur 

vårdandet ska ske med tanke på att de demenssjuka har svårt att förmedla sina känslor. 

Vårdandet är även en kultur som omfattar varje individs värld, där miljön och det andliga 

står i centrum. Kulturen har en stor betydelse för hälsan där den vårdande kulturen strävar 

efter att se människan som en helhet.  Vårdandets värld beskriver miljön som en viktig 

aspekt där den bidrar till att lindra lidandet hos individer. Människans värld består av tre 

världar där alla tre samspelar med varandra och påverkar människan på olika sätt. 

Omvärlden speglar den materiella miljön runtomkring, medvärlden är relationernas värld 

och egenvärlden är den som speglar människans inre. Mötet mellan den andre händer i 
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medvärlden och det är där delandet och helandet sker. Upplevelsen, begäret och förmågan 

att skapa är en del av mötets substans och här spelar egenvärlden en betydande roll eftersom 

relationen bygger på den konkreta och abstrakta själv och andra. I medvärlden handlar mötet 

om att dela det människan bär på såsom minnen, ångest, smärta och önskningar samt att 

detta sker på en ontologisk nivå där mötet bygger på äkthet. Denna ontologiska nivå är en 

inledning för omvärlden eftersom det sker på en teknologisk nivå för att omvärlden 

behandlar fenomen såsom beteendemönster och symptom. Det vårdvetenskapliga 

konsensusbegreppet världen med fokus på omvärlden har en stor betydelse för människor 

med demens. Miljön ökar livskvalitén hos människor med demens, det är då viktig att 

boendet är hemtrevligt samt att ljudmiljön, ljus och färgsättningen är anpassade efter 

behovet (Eriksson, 1987). För att stödja meningsfullheten till anknytningen mellan begreppet 

omvärld och människor med demens skriver Eriksson “Ifall en människas egen värld 

huvudsakligen är i omvärlden, bör vårdandet ske där.” (Eriksson, 1987. s. 84). 

2.5.2 De tre vårdformerna 

Ericsson (2014) beskriver att vården delas in i tre vårdformer: naturlig vård, grundvård och 

specialvård. Den naturliga vården handlar om att minst ha en relation till en annan 

människa, men kan även uppfyllas genom relation till någon form av gud. Detta är för att alla 

människor behöver ha något att tro på som ger en hopp. Vid ohälsa kan detta brista och 

patienter upplever ofta ensamhet och otrygghet. Den naturliga vården handlar då om 

vårdpersonalens initiativ till att uppmuntra anhöriga och vänner till att umgås med 

patienten. De grundläggande behoven människor har är att andas, äta och dricka, sova och 

vila samt sköta den personliga hygienen. Grundvården utgår då från människors 

grundläggande behov och innefattar det som människor behöver hjälp med för att kunna 

överleva eller få uppleva ett liv med god kvalité. Ibland ligger vikten på att tillfredsställa 

antingen de organiska eller de emotionella behoven hos människor. Vid ohälsa kan 

människor inte utföra de dagliga behoven på egen hand utan behöver då hjälp från andra 

människor eller av vården. Att utföra grundvård för andra människor visar på 

människokärlek och barmhärtighet från vårdaren. När grundvården inte räcker till för att 

återställa hälsan hos patienten ges specialvård. Detta innebär då en rad olika 

specialvårdsåtgärder som till exempel kirurgi, psykiatri och medicinska åtgärder. För att 

kunna tillgodose de olika behoven människorna har förutsätts det att vården har goda 

kunskaper inom de olika vårdformerna. Efter detta kan patientanalys och prioritering av 

vårdområde styra de vårdhandlingar som bäst kan utföras för att tillfredsställa människors 

problem och behov.  

 

2.6 Problemformulering 

Demens är idag en folksjukdom och människor som har demens påverkas direkt eller 

indirekt av dess symtom i dagliga livet. Den försämrade kognitionen och de olika symtomen 

som framträder bidrar bland annat till en försämrad nattsömn. Sömnstörningar är enligt 

tidigare forskning ett vanligt symtom där sömnen succesivt blir sämre i takt med att 

sjukdomen fortskrider. Dessa sömnstörningar kan leda till utåtagerande och aggressivitet, 

men även depression och apati. Vetenskaplig evidens visar att i takt med att sjukdomen 
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fortskrider ökar behovet av att få stöd med basala behov så som sömn och vila. Men även att 

vårdandet och mötet mellan sjuksköterskor och människor med demens blir en viktig aspekt 

för att kunna stödja och tillgodose deras grundläggande behov genom att utgå ifrån deras 

specifika livsvärldar. Tidigare forskning visar även att när människorna med demens blir 

sämre i sjukdomen påverkas de anhöriga och även vårdpersonalen (sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträde) negativt genom att det blir större arbetsbörda för 

vårdpersonalen och mer ansträngning emotionellt för de anhöriga. Kunskapen som detta 

examensarbete kan bidra med är att det förhoppningsvis kan leda till en förbättrad nattsömn 

hos människor med demens genom att framföra de vårdåtgärder som kan vidtas av 

vårdpersonal eller anhöriga för att eventuellt främja nattsömnen. Ytterligare förhoppningar 

finns om att försöka bidra till ökad kunskap hos vårdpersonal och de anhöriga gällande 

ämnet sömn och hur den påverkar hälsan hos människor med demens. Att kunna hitta 

vårdåtgärder som främjar nattsömnen kan eventuellt resultera i att vårdpersonal och 

anhöriga upplever mindre vårdbelastning och kan leda till att alla parter kan uppleva bättre 

hälsa. 

 

 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdåtgärder som främjar nattsömnen hos människor med demens.  

 

 

4 METOD 

Avsnittet metod innehåller datainsamling och urval, dataanalys samt etiska överväganden. 

Metoden som använts är en allmän litteraturöversikt vilket innebär att all datainsamling har 

skett på ett systematiskt sätt för att kunna hitta vårdvetenskapliga studier av kvalitativa och 

kvantitativa ansatser (Friberg, 2017a). Denna metod ansågs lämplig för att på ett adekvat sätt 

kunna skapa en helhetsförståelse över de fenomen inom det valda området, samt att få en 

bred översikt och kunna sammanställa tidigare forskning kring ämnet sömn och 

vårdåtgärder som främjar nattsömnen hos människor med demens.  

 

4.1 Datainsamling och urval  

Ett helikopterperspektiv har använts under datainsamlingen, vilket innebär att man får en 

översiktsbild och gör det möjligt att se karaktären av studierna (Friberg, 2017a). I detta 

arbete har data sökts och samlats in via de två databaserna CINAHL Plus och PubMed med 

relevanta sökord och inklusionskriterier. CINAHL Plus och PubMed är två databaser där 

vetenskapliga studier inom omvårdnad publicerats (Karlsson, 2017). En sökning i databaser 

med ändamålsenligt publicerade vetenskapliga studier ger ett tillförlitligt underlag för att 
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kunna besvara syftet i examensarbetet (Karlsson, 2017). Den första sökningen gjordes i april 

2019 som kompletterades med en ny sökning i januari 2020. Den kompletterade sökningen 

gjordes för att se till att de studier som hittades april 2019 fortfarande var aktuella, och för att 

utröna om ny aktuell forskning hade tillkommit. Den kompletterande sökningen i januari 

2020 resulterade i att en av de tidigare studierna som hittats, byttes ut mot en nyare studie 

som bättre passade in i detta examensarbete eftersom den höll bättre kvalité enligt 

kvalitetsfrågorna. En till sökning gjordes i februari 2020 för att hitta fler studier som passar 

till detta examensarbete vilket resulterade i en ökning på tre nya studier i denna allmänna 

litteraturöversikt. 

De viktigaste söktermerna som använts via databasen CINAHL Plus och PubMed var 

”Dementia” och ”Sleep” och utgjorde grunden för alla sökningar som gjordes. Dessa 

sökningar resulterade i många träffar varpå dessa ord kompletterades med ord som: 

”Therapy”, ”Sleep”, ”Activity”, ”Nursing home”, ”Light”, ” Sleep improvement in nurse care”, 

”Coffee”, ”Animals”, ”Nonpharmacological”, ”Sleep disturbance” och ”Garden”. Trunkering 

har använts på sökordet ”Garden” (Se Bilaga A) detta innebär att olika böjningar på orden 

söks fram enligt Östlundh (2017). Dessa kompletterande ord resulterade i lägre antal träffar 

och mera relevanta studier kunde hittas. Booleska sökoperatorer ”AND och ”NOT” har 

använts. “AND” gör att flera ord kan skrivas in efter varandra och få sidträffar som innehåller 

alla dessa ord. Även “NOT” har använts vilket innebär att det ordet som läggs till efter ”NOT” 

inte ska finnas med i sökningen. De booleska sökorden kan göra sökningen mer specifik, 

avgränsa eller utöka sökningen eller öka sensitiviteten i sökningen (Karlsson, 2017). För den 

första sökningen som gjordes april 2019 var avgränsningarna i CINAHL Plus “Peer reviewed” 

och årtalen 2009-2019. I den kompletterande sökningen som gjordes januari 2020 sattes 

avgränsningarna i CINAHL Plus till ”Peer Reviewed” och årtalet till maj 2019 till januari 

2020, och i avgränsningarna i PubMed sattes till 10 år och fulltext. Sökbegränsningen Peer 

Reviewed ökar pålitligheten och kvalitén i studierna då de har granskats av flera oberoende 

forskare (Östlundh, 2017). Inklusionskriterier som användes var att studierna skulle handla 

om sömn med fokus på människor med demens eller vad som påverkar sömnen hos dem. 

Exklusionskriterier var de studier som utformats med utgångspunkt från läkarnas perspektiv 

och även de studier som var av typen review och äldre än 10år. Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier används för att konstruera en giltighet i studierna som sökts fram (Polit & 

Beck, 2017; Friberg, 2017; Billhult, 2017b). 

Antal studier som hittades av sökorden skrevs in i fältet Träffar i bilaga A. Rubrikerna på 

dessa studier lästes tillsammans igenom för att se om studierna passade in på syftet. De 67 

studier vars titel ansågs kunna svara på syftet valdes därefter ut. Efter detta lästes studiernas 

abstract och om dessa då bedömdes kunna svara på examensarbetets syfte, lästes resultatet 

igenom.  Dessa studier skrevs in i fältet Första urval i bilaga A. De studier vars resultat 

passade in på syftet lästes tillsammans igenom i fulltext och skrevs in i fältet Andra urval i 

bilaga A. Studierna som svarade bäst på examensarbetets syfte valdes och skrevs in i fältet 

Valda i bilaga A. De nya studierna som hittades genom den kompletterande sökningen 

genomgick samma granskning som vid den första sökningen och skrevs in på samma sätt. 

När studierna hade valts ut var nästa steg att kvalitetsgranska dem. Kvalitetsgranskningen 

gjordes utifrån Friberg (2017) kvalitetsgranskningfrågor för kvalitativa och kvantitativa 

studier (se Bilaga B). Syftet med kvalitetsgranskningen var att se om studierna hade 



 13  

tillräckligt hög kvalité för att kunna användas i resultatet. De kvantitativa studierna 

granskades med 13 frågor och betygsattes med poäng mellan 0-13, medan de kvalitativa 

studierna granskades med 14 frågor och betygsattes med poäng mellan 0-14. De studier med 

lägre poäng än tio poäng vid kvalitetsgranskningen exkluderades. Detta för att garantera att 

studierna var av hög kvalité. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 13 studier som utgav 

underlag för denna allmänna litteraturöversikt. Av dessa studier var fyra av kvalitativ ansats, 

åtta av kvantitativ ansats och en var av mixad metod. De valda studiernas syfte, metod och 

resultat skrevs in i en artikelmatris för att få en överblick över studierna (se bilaga C). 

 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Metoden som har använts är en allmän litteraturöversikt och analysen av de valda studierna 

genomfördes i tre steg utifrån Fribergs (2017a) beskrivning. I steg ett ska de valda studierna 

läsas om flera gånger för att förstå innehållet och sammanhanget i studierna. I steg två ska 

studierna dokumenteras i en översiktstabell. I steg tre ska likheter och skillnader hittas 

specifikt i delarna syfte, metod och resultat. Detta ökar förståelsen och ger en bättre bild över 

problemområdet.  

Under detta examensarbete genomfördes all analysering tillsammans för att inte missa eller 

missförstå innehållet i studierna. Om oklarheter uppstod kring studiernas innehåll så lades 

dessa åt sidan för att senare diskuteras närmare. Under steg ett lästes alla valda studier 

igenom ett flertal gånger för att förstå dess sammanhang och för att kunna förstå innehållet i 

studierna. I steg två diskuterades och analyserades de valda studiernas syfte, metod och 

resultat. De studier som var relevanta samt svarade på syftet skrevs ner i ett Excel dokument 

på datorn för att skapa en god överskådlighet för den fortsatta analysen. I steg tre 

identifierades likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och resultat med hjälp av 

översiktstabellen. Först delades de kvalitativa och kvantitativa studierna upp och likheter och 

skillnader i studiernas syfte och metod identifierades utifrån typ av ansats och skrevs sedan 

ned. Därefter analyserades likheter och skillnader oavsett ansats i studiernas resultat fram 

och sedan diskuterades det hur resultatet skulle kategoriseras. Kategorierna valdes ut genom 

att jämföra och hitta likheter mellan de olika åtgärderna som hittades i studierna. Det som 

identifierades var att sex studier hade någon form av aktivitet som likhet, fyra studier hade 

någon form av behandling som likhet och tre studier hade någon form av närhet som likhet. 

Därefter hamnade alla studier som hade dessa likheter under kategorierna aktiviteter, 

behandlingar och närhet. Dessa kategorier fick då heta Aktiviteters inverkan på nattsömnen, 

Behandlingars inverkan på nattsömnen och Närhetens inverkan på nattsömnen. Detta 

presenteras slutligen i löpande text under resultatet i detta examensarbete.  

 

4.3 Etiska överväganden 

I detta examensarbete har strävan efter sanningen varit en viktig aspekt. Konflikter har 

undvikits genom att inte genomföra ett examensarbete som kan innebära konsekvenser i det 

etiska perspektivet med hänsyn till CODEX (2018). Plagiat, stöld, fabricering eller 
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förvrängning av data har undvikits i detta arbete, vilket Kjellström (2017) beskriver som 

oredlighet i en forskning. All översättning av engelska studier till svenska har ej översatts 

utifrån godtycklig tolkning, utan har noggrant översatts med hjälp av nätbaserade 

översättningsverktyg samt lexikon, så att innebörden ej förvrängts.  Detta examenarbete är 

en allmän litteraturöversikt och behöver således inget tillstånd av etiska rådet som även 

styrks av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Studierna har sökts fram genom sökkriterier i form av Peer Reviewed, ett tidsspann på tio år 

och att studierna är skrivna på engelska i relevanta databaser för området. Alla studier har 

granskats och säkerställts så att de uppfyller rätt kriterier enligt Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsfrågor och visar att de har hög pålitlighet och bra kvalité. I 

examensarbetet har det refererats enligt American Psychological Association (2020) för att 

hänvisa till ursprungskällan för att undvika plagiat. 

 

 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer först en jämförelse utifrån likheter och skillnader i studiernas syfte att 

presenteras. Därefter presenteras likheter och skillnader i studiernas metod. I dessa två 

första delar presenteras studierna efter form ansats, och de studier som har mixad metod 

presenteras tillsammans med de kvalitativa studierna. Därefter presenteras studiernas 

ursprung, antal deltagare och tidsspann samt likheter och skillnader i studiernas resultat. 

5.1 Likheter och skillnader i studiernas syfte 

Likheten mellan alla de kvalitativa studiernas syfte var att de handlade om att förbättra 

nattsömnen hos människor med demens via någon typ av åtgärd (Edwards, McDonnell & 

Merl, 2012; Johannessen, 2013; Park, Howard, Tolea & Galvin, 2020; Tewary, Cook, Pandya 

& McCurry, 2016; Simoncini et al., 2014). Skillnaden i tre av dessa studiers syfte var att det 

framkom även fler aspekter utöver att förbättra nattsömnen hos människor med demens. 

Dessa aspekter handlade om att minska agitationen (Edwards et al., 2012), förbättra 

livskvalitén (Edwards et al., 2012; Park et al., 2020; Simoncini et al., 2014) samt lindra 

ångesten (Simoncini et al., 2014).   

Likheten med syftet i sju av de åtta kvantitativa studier var att de hade fokus på att studera 

sömnmönstret och förbättra nattsömnen hos människor med demens med någon form av 

åtgärd (Blytt, Bjorvatn, Husebo & Flo, 2017; de Pooter-Stijnman, Vrijkotte & Smalbrugge, 

2018; Eshkoor, Hamid, Nudin & Mun, 2013; Harris, Richards & Grando, 2012; Moyle et al., 

2018; Olsen et al., 2016a; Sekiguchi, Iritani & Fujita, 2016). Skillnaden i en av de kvantitativa 

studierna var att syftet handlade om att identifiera sambandet mellan blodtryck, aktivitet och 

sömnproblem (Suzuki, Meguro & Meguro, 2010). Ytterligare skillnad som framkom i två av 

de kvantitativa studierna var att de hade fler aspekter utöver att studera sömnmönstret och 

förbättra nattsömnen hos människor med demens vilket var att lindra apatin (de Pooter-

Stijnman et al., 2018), minska på depressionen och negativa beteendeförändringar (Olsen et 

al., 2016a) samt minska agitationen (de Pooter-Stijnman et al., 2018; Olsen et al., 2016a).  
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5.2 Likheter och skillnader i studiernas metod 

De tretton studier som inkluderats i denna allmänna litteraturöversikt använde olika 

datainsamlingsmetoder och dataanalys metoder. Fyra studier hade kvalitativa ansats, en 

studie hade mixad metod och åtta studier hade kvantitativa ansats. Dessa har jämförts med 

varandra utifrån likheter och skillnader. I studien med mixad metod valdes den kvalitativa 

delen att jämföras utifrån likheter och skillnader tillsammans med de kvalitativa studierna. 

Detta gjordes för att få fler studier av kvalitativ ansats, eftersom flertalet studier som hittades 

var av kvantitativ ansats. 

Två av de kvalitativa studierna (Johannessen, 2013; Park et al., 2020) och en mixad studie 

(Edwards et al., 2012) hade som likhet att de använde innehållsanalys som dataanalys. I en 

av dessa studier utöver en innehållsanalys som dataanalys hittades en skillnad att de även 

använde en jämförande analys (Park et al., 2020). Två kvalitativa studier hade som skillnad 

från de resterande kvalitativa studierna att den ena använde statistisk analys (Simoncini et 

al., 2014) och den andra använde beskrivande analys (Tewary et al., 2016). Två av de 

kvalitativa studier hade som likhet att de använde loggböcker som datainsamlingsmetod i 

form av skrift som samlades in och fördes av vårdpersonalen (Simonchini et al., 2014; 

Tewary et al., 2016). Två av de kvalitativa studierna hade som likhet att de använde intervjuer 

från vårdpersonal och anhöriga för att samla in data (Edwards et al., 2012; Park et al., 2020). 

En av de kvalitativa studierna hade som likhet med de andra studierna att de också använde 

loggböcker och intervjuer, men hade som skillnad att de även använde fältanteckningar och 

rapporter som datainsamlingsmetod (Johannessen, 2013). Under en intervju kan 

anteckningar och stödord tas, när dessa sammanfattas kallas det för fältanteckningar 

(Sandgren, 2017). Ytterligare likheter hittades bland två av de kvalitativa studierna vilket var 

att de även använde skattningsskalor som komplementverktyg utöver användning av 

intervjuer (Edwards et al., 2012) och loggböcker (Simoncini et al., 2014). En av dem använde 

The Cornell Scale for Depression in Dementia (SCDD) (Edwards et al., 2012) och den andra 

använde The global deterioration scale (GDS) (Simoncini et al., 2014) vilket också var en 

skillnad gällande skalor. Skattningsskalor används för att klassificera den variabeln som mäts 

(Billhult, 2017a). En kvalitativ studie hade som skillnad från resterande studier att de 

använde även ett Nite-ad software, vilket är ett program där data förs in före, under och efter 

interventionen som sedan jämförs och ger ett slutresultat (Tewary et al., 2016). 

Fem kvantitativa studier hade som likhet att de använde statistisk analys (Blytt et al., 2017; 

de Pooter-Stijnman et al., 2018; Harris et al., 2012; Olsen et al., 2016a; Suzuki et al., 2010) 

och två kvantitativa studier hade som likhet att de använde innehållsanalys och jämförande 

analys som dataanalys (Moyle et al., 2018; Sekiguchi et al., 2016). Den sista studien hade som 

skillnad mot resterande studier att de använde logistisk analys för att analysera data 

(Eshkoor et al., 2013).  Likheten i fyra kvantitativa studier var att de använde enkäter som 

datainsamlingsmetod (Eshkoor et al., 2013; Moyle et al., 2018; Olsen et al., 2016a; Sekiguchi 

et al., 2016). En enkät är en typ av frågeformulär där folk svarar på frågor gällande ett 

specifikt ämne som studien vill ringa in. Före enkäten skickas ut går det igenom ett antal steg 

innan enkäten kan anses vara användbar (Billhult, 2017a). Användning av programmet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) hittades också som en likhet mellan två av 

dessa kvantitativa studier (Eshkoor et al., 2013; Olsen et al., 2016a). SPSS är ett 
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analysprogram där olika variabler matas in. Två kvantitativa studier hade som likhet att de 

använde fältanteckningar (Blytt et al., 2017; de Pooter-Stijnman et al., 2018). Användning av 

NPI- NH skala som mäter beteendesymptom vid demenssjukdomar var också en likhet som 

identifierades i tre kvantitativa studier (de Pooter-Stijnman et al., 2018; Moyle et al., 2018; 

Sekiguchi et al., 2016). Tre kvantitativa studier hade likheten att de samlade in data genom 

aktigrafi vilket är ett armband som mäter rörelseaktiviteter (Blytt et al., 2017; Harris et al., 

2012; Moyle et al., 2018). Skillnaden i en av dessa tre kvantitativa studier som använde 

aktigrafi var att en av studierna även använde sömnprotokoll som fördes av vårdpersonalen 

där de skrev in när människor med demens sov, vaknade och hur de sov under natten som en 

datainsamlingsmetod (Harris et al., 2012;). Ytterligare en skillnad som hittades bland dessa 

kvantitativa studier var att en studie använde statistiskt protokoll som datainsamlingsmetod 

och blodtrycksmätare som komplement till datainsamlingen. Blodtrycksmätaren användes 

för att jämföra sambandet mellan sömn och blodtryck och sedan fördes resultatet in i det 

statistiska protokollet (Suzuki et al., 2010). 

5.3 Studiernas ursprung, antal deltagare och tidsspann 

Ursprungsländerna som studierna genomfördes i varierade. Två av studierna publicerades i 

Norge (Blytt et al., 2017; Johannessen, 2013). Fyra studier publicerades i USA (Harris et al., 

2012; Eshkoor et al., 2013; Tewary et al., 2016). Två studier publicerades i Japan (Sekiguchi 

et al., 2016; Suzuki et al., 2010). Två studier publicerades i Australien (Edwards et al., 2012; 

Moyle et al., 2018). Resterande studier var publicerade i Nederländerna/Belgien (de Pooter-

Stijnman et al., 2018) och Schweiz (Simoncini et al., 2014). Antal deltagare jämfördes i de 

kvantitativa och kvalitativa studierna och påvisade en stor variation. I de kvantitativa 

studierna var antalet deltagare från 20 deltagare (Sekiguchi et al., 2016) till 1210 deltagare 

(Eshkoor et al., 2013). I de kvalitativa studierna var variationen mindre och antalet deltagare 

varierade från sju deltagare (Tewary et al., 2016) till 129 deltagare (Simoncini et al., 2014). 

En stor skillnad i studiernas längd kunde ses hos de kvantitativa studierna, vilket sträckte sig 

från 14 dagar (Suzuki et al., 2010) till 26 månader (Blytt et al., 2017). I de kvalitativa 

studierna var skillnaden i längd inte lika markant. Dessa sträckte sig från sex veckor (Tewary 

et al., 2016) till sex månader (Edwards et al., 2012). I de resterande kvantitativa och 

kvalitativa studierna kunde en likhet ses att de flesta studier pågick i ca tre månader. 

Samtliga studier hade inklusionskriteriet att deltagarna skulle vara diagnostiserade med en 

demenssjukdom för att kunna inkluderas i studien.  

 

5.4 Likheter och skillnader i studiernas resultat 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva vårdåtgärder som främjar nattsömnen hos 

människor med demens. I resultatet kommer de olika studierna inte att skiljas åt gällande 

studiernas olika ansatser, utan fokus ligger på vad som främjar nattsömnen utifrån likheter 

och skillnader. Dessa kategorier framställer resultatet om vad som är en bidragande faktor 

till en bättre nattsömn hos människor med demens och därefter skapa förutsättningar som 

bidrar till bättre välbefinnande och ökad livskvalité.  I resultatet framkom tre kategorier och 
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dessa är Aktiviteters inverkan på nattsömnen, Behandlingars inverkan på nattsömnen och 

Närhetens inverkan på nattsömnen.   

 

5.4.1 Aktiviteters inverkan på nattsömnen 

Aktiviteter bidrog till en förbättrad nattsömn hos människor med demens (de Pooter-

Stijnman et al., 2018; Edwards et al., 2012; Park et al., 2020; Sekiguchi et al., 2016; Suzuki et 

al., 2010; Tewary et al., 2016). De aktiviteter som utfördes för att se om de hade inverkan på 

nattsömnen hos människor med demenssjukdom var fysisk aktivitet såsom aktiviteter i 

dagliga livet, promenader och lyssna på musik (Park et al., 2020; Suzuki et al., 2010; Tewary 

et al., 2016) samt träning så som stolsbaserad träning och stolsyoga (Park et al., 2020). Vid 

en jämförelse mellan människor med demens som var aktiva i det vardagliga livet (dvs. de 

som kunde gå med eller utan hjälpmedel och även kunde äta själva) och de mindre aktiva i 

det vardagliga livet (dvs. de som var mer sängliggande som behövde hjälp med all vård) 

framkom att mängden aktivitet påverkade nattsömnen hos de aktiva positivt (Suzuki et al., 

2010).  

Dock fanns det ingen skillnad i antal timmar sömn under dagtid (p< 0,05) men att mängden 

aktivitet i det dagliga livet, samt sjukdomstillståndets olika stadier påverkade nattsömnen 

hos människor med Alzheimer sjukdom och Vaskulär demens (Suzuki et al., 2010). 

Aktiviteten promenad under sex veckors tid gav däremot ett gott resultat när det gäller 

minskad sömntid under dagtid och ökad nattsömn hos människor med demens (Tewary et 

al., 2016). Stolbaserad träning påvisade även en minskad spenderad tid i sängen (dvs. ligger 

och sover eller vilar) under dagtid hos människor med demens. Det framkom även att 

stolbaserad yoga främjade nattsömnen hos människor med Alzheimer sjukdom, så att det 

blev mer ihållande genom att genomföra denna form av träning två gånger i veckan, 45 

minuter per pass under tolv veckors period. Däremot framkom ingen specifik längd eller 

antal timmars extra sömn som människor med demens sov under natten efter interventionen 

med stolsbaserad träning, utan baserades på vårdpersonalens samt anhörigas upplevelser av 

interventionen (Park et al., 2020).  

Utöver den förbättrade nattsömnen kunde en främjad hälsa ses hos människor med demens 

eftersom de fick en positiv skillnad i humöret och rörelseförmågan förbättrades utav 

stolbaserad träning (Park et al., 2020). Det som inte hade någon effekt på nattsömnen men 

ändå visade en förbättring i kognitionen, humöret och rörelseförmågan hos människor med 

Alzheimer sjukdom och Lewy body demens, var att lyssna på musik och utföra aktiviteten 

stolsyoga. Att lyssna på musik visade en ökad kommunikationsförmåga hos människor med 

Alzheimer sjukdom och de upplevdes även få ökad energi (Park et al., 2020). Sömnen 

förbättrades också av miljön som aktiviteterna utfördes i, antingen om de genomfördes i 

vanligt solljus (Edwards et al., 2012) eller genom ljusterapi (Sekiguchi et al., 2016) eller om 

de genomförs i sociala sammanhang i det vardagliga livet (de Pooter-Stijnman et al., 2018). 

Användning av ljusterapi främjade nattsömnen hos människor med Alzheimer sjukdom. 

Ljusterapi utfördes av 17 deltagare där åtta av dem hade Alzheimer sjukdom och resterande 

hade Vaskulär demens och Lewy body demens. Ljusterapin hjälpte 50 % av deltagarna med 

Alzheimer sjukdom att få en förbättrad och mer ihållande nattsömn (Sekiguchi et al., 2016). 
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Detta resultat framkom efter att människor med Alzheimer sjukdom placerades på ögonhöjd 

med ca en halvmeter framför en ljusbox mellan 09.00-10.00 på morgonen varje dag under 

två veckors tid (Sekiguchi et al., 2016). Även att vistas i solljus i en terapeutisk trädgård kan 

ge ett gott resultat på nattsömnen hos människor med demens eftersom de får solljus, de får 

njuta av friska luften samt att de får uppleva de sociala sammanhanget (Edwards et al., 

2012). Genom att ändra i givna sociala aktiviteter exempelvis när det gäller 

eftermiddagskaffet och servera koffeinfritt kaffe istället kunde en signifikant förbättring ses 

på nattsömnen (p=0,015) (de Pooter-Stijnman et al., 2018).  

 

5.4.2 Behandlingars inverkan på nattsömnen 

Behandlingar var något som främjade nattsömnen hos människor med demens i form av 

farmakologisk behandling så som smärtstillande läkemedel (Blytt et al., 2017) och icke 

farmakologiska behandlingar så som aromaterapi (Johannessens, 2013), akupressur 

(Simoncini et al., 2014) samt massage (Harris et al., 2012). 

Det framkom att användning av olika behandlingar förbättrade olika delar av sömnprocessen 

som exempelvis användning av aromaterapi gav ett resultat på minskad sömn under dagtid 

vilket även ökade nattsömnen hos människor med demens. Sömnen främjades genom att i 

90 dagar under samma tidpunkt varje kväll använda 12 till 15 droppar lavendula agustifolia 

vilket är en terapeutisk eterisk lavendelolja i en aromaterapimaskin som sprider runt doften i 

rummet. Denna typ av behandling tränger in via huden som ger en lugnande effekt och kan 

utföras av vårdpersonal eller anhöriga till människor med demens. Utav 24 människor med 

demens som behandlades med aromaterapi upplevdes nattsömnen mycket bra hos 40 % av 

dem (Johannessen, 2013). Till skillnad från aromaterapi som minskade sömnen under dagtid 

så framkom det att användning av akupressur minskade sömnstörningarna, förbättrade 

insomnandet och ökade antalet timmar nattsömn. Denna typ av akupressur är en behandling 

som utförs genom att fästa en gummibit på bägge handleder under hela natten i åtta veckors 

tid med hjälp av ett plåster. Människor med demens som använde akupressur sov bättre 

under natten och fick då även ett bättre hälsotillstånd (P<0,001). Effekten av akupressur 

kvarstod fyra månader efter avslutad behandling där människor med demens sov längre än 

åtta timmar (P=0,005). Denna behandling ökade även antalet timmar sömn med 

genomsnittlighet på fem till sju timmar nattsömn hos alla deltagare (Simoncini et al., 2014). 

En till behandling som ökade nattsömnen med hela 36 minuter var massage. Utav 40 

människor med demens som fick massagen framkom det att 13,8 % (P<0,06) av dem fick 

denna ökning i tid på nattsömnen, men även att 40 % av alla deltagare fick en nattsömn som 

varade över sju timmar. SSBM är en typ av massage som kan utföras av vårdpersonal och 

anhöriga i cirka tre minuter före insomning som en åtgärd för att främja nattsömnen hos 

människor med demens. Massagen kännetecknas av långa, långsamma, glidande och 

upprepade strykningar på ryggen och ger därmed en avslappnad tillvaro hos människor med 

demens för att främja deras nattsömn (Harris et al., 2012). Användning av farmakologisk 

behandling såsom smärtstillande läkemedel i förebyggande syfte visade även kunna förbättra 

nattsömnen. Intag av NSAID preparat under tid då ingen smärta upplevs utav människor 

med demens visade en förbättring på sömneffektiviteten (P=0,039), de hade lättare att 

somna på kvällarna (P=0,079) samt att de sov längre på morgonen (P=0,082) (Blytt et al., 
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2017). Det framkom även att när människor med demens upplevde smärta samt 

sömnstörningar så hjälpte smärtstillande läkemedel endast på smärtan och främjade då inte 

nattsömnen. Människor med demens som använde depåplåstret Buprenorfin visade en 

signifikant förbättring på antal timmars sömn (P=0,065) (Blytt et al., 2017). 

5.4.3 Närhetens inverkan på nattsömnen 

Att uppleva närhet bidrog till främjad nattsömn hos människor med demens (Eshkoor et al., 

2013; Olsen et al., 2016a; Moyle et al., 2018). Den typen av närhet som kunde ha inverkan på 

nattsömnen var exempelvis att ha en partner (Eshkoor et al., 2013) användning av 

djurassisterade sessioner (Olsen et al., 2016a) och användning av en terapeutisk robotsäl 

(PARO) (Moyle et al., 2018).  

Att ha en partner eller att bo tillsammans med andra människor främjade nattsömnen hos 

människor med demens. Att leva tillsammans med en partner (P=0,014) eller att ha ett 

socialt stöd (P=0,007) främjade nattsömnen genom att mindre sömnstörningar upplevdes av 

människor med demens. Ingen skillnad i sömnstörningar mellan kön och ålder kunde 

identifieras (P>.05) (Eshkoor et al., 2013). Något mer som kunde bidra till en förbättrad 

nattsömn hos människor med demens är genom att de får uppleva en förbättrad livskvalité. 

Detta sker genom närhet via djurassisterade sessioner. Det framkom att människor med 

demens som fick träffa exempelvis en hund under 30 minuter, två gånger i veckan, upplevde 

en ökad livskvalité och därmed framkom en förbättrad nattsömn, specifikt hos dem som lider 

av svår demenssjukdom (Olsen et al., 2016a). Finns inte möjlighet till en levande 

djurassisterad intervention kunde det fungera med en terapeutisk robotsäl för att uppleva 

denna närhet. Det framkom att användningen av en terapeutisk robotsäl hade en indirekt 

inverkan på nattsömnen genom att minska på de motoriska aktiviteterna som sker på dagtid 

(P=0,0023) och kvällstid (P=0,0028) samt att det även visade en minskning på de aggressiva 

beteendet (P<0,05) och oron. Det framkom även att användning av vanliga nallar 

(P=0,0028) inte visar samma resultat som terapeutisk robotsäl visade (Moyle et al., 2018). 

 

 

6 DISKUSSION 

Syftet var att beskriva vårdåtgärder som främjar nattsömnen hos människor med demens. I 

resultatdiskussionen kommer studiernas syfte, metod och resultat att diskuteras, jämföras 

och/eller styrkas med relevanta referenser från bakgrunden i denna allmänna 

litteraturstudie. Metoddiskussionen som följer inkluderar en diskussion utifrån styrkor och 

svagheter som hittats i studien och i den valda metoden. Diskussionen avslutas med en 

etikdiskussion. 
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6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer först studiernas syfte och metod diskuteras utifrån likheter 

och skillnader. Resultatet kommer därefter diskuteras i relation till tidigare forskning och 

övrig relevanta aspekter ifrån bakgrund och det valda vårdvetenskapliga perspektivet utifrån 

Erikssons (1987) teori om människans tre världar.  

  

6.1.1 Studiernas syfte och metod 

De 13 studier som inkluderades i denna studie och som beskrevs i resultatet bestod av både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser. Dessa varierade i ursprungsländerna där studierna 

genomfördes men likheten var att alla studier är skrivna på engelska.  Detta tyder då på att 

överförbarheten är stor eftersom engelska är ett globalt språk och många kan då nyttja 

studierna enligt Mårtensson och Fridlund (2017).  De flesta studier som inkluderades i denna 

studie bestod av kvantitativa ansatser. Det hade varit önskvärt att finna fler studier av 

kvalitativa ansatser som kunde besvara syftet i denna studie eftersom det handlar om 

människor med demens kan de kvalitativa ansatserna ge djupare svar utifrån 

vårdpersonalens upplevelser kring åtgärder. En av studierna var av mixad metod vilket 

ansågs vara positivt då den kvalitativa delen användes för att öka på antalet studier av 

kvalitativ ansats. 

Alla 13 studier som inkluderades hade som syfte att undersöka, jämföra eller prova olika 

åtgärder som kan främja nattsömnen hos människor med demens. Samtliga studiers syfte 

upplevdes relevant och användbart till detta examensarbete eftersom den har till syfte att 

beskriva olika vårdåtgärder för att främja nattsömnen hos människor med demens. Det som 

skiljde vissa studier åt var att de även hade andra aspekter i syftet utöver att främja 

nattsömnen vilket var att minska agitationen, förbättra livskvaliteten samt lindra ångest, 

apati och depression, även om det bara söktes efter just aspekten sömn hos människor med 

demens. Att studierna har flera synvinklar på problemet är något som stärker trovärdigheten 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017). 

I de kvalitativa studierna deltog det totalt 201 människor med demens och 19 vårdgivare. Alla 

fem kvalitativa studierna hade som likhet att datainsamlingen i grund bestod antingen av 

loggböcker eller intervjuer eller en kombination av båda datainsamlingsmetoder. Det finns 

enligt Danielson (2017) för och nackdelar med att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Fördelen med att använda intervjuer i en kvalitativ ansats är att 

målgruppen kan noggrant väljas ut och svaren som samlas in är mer inriktade på upplevelser 

eller erfarenheter vilket är svåra att få ner på exempelvis enkäter som ofta används vid 

kvantitativa ansatser. Nackdelen med intervjuer är att det är tids- och kostnadskrävande 

(Danielson, 2017). En kvalitativ studie hade även kombinerat loggböcker och intervjuer 

tillsammans med fältanteckningar och rapporter.  Användning av fältanteckningar ökar 

trovärdigheten i en studie ifall informanter får ta del av dem och bekräfta att materialet 

stämmer enligt Mårtensson och Fridlund (2017). En av de kvalitativa studierna var en mixad 

metod som utöver användning av intervjuer hade även skattningsskalor som 

datainsamlingsmetod. Eftersom den använt både kvalitativ och kvantitativ 
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datainsamlingsmetod ökar validiteten/trovärdighet för att fler väsentliga aspekter täcks in 

när flera datainsamlingsmetoder används (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

I de kvantitativa studierna deltog det totalt 2134 människor med demens. Metoderna för att 

samla in data i de kvantitativa ansatserna har varierat mellan att använda fältanteckningar, 

skalor och enkäter samt sömnprotokoll och statistiskt protokoll. Fyra kvantitativa studier 

använde även kompletterande instrument såsom aktigrafi och blodtrycksmätare för att samla 

in data. Den kvantitativa ansatsen objektifierar kroppen, där endast konkret fakta 

framkommer genom att experimentera, observera och jämföra vårdhandlingar (Dahlborg-

Lyckhage, 2017). Fyra av de kvantitativa studierna hade som likhet att de använde enkäter 

som datainsamlingsmetod. Användning av enkäter är en enkel metod att samla in relevant 

kvantitativ data för att besvara syftet. Även denna metod har både för- och nackdelar enligt 

Polit och Beck (2017) där fördelen med enkäter är att metoden är flexibel och en stor mängd 

data kan bearbetas. Nackdelen med enkäter till skillnad från intervjuer är att den subjektiva 

upplevelsen inte inkluderas. Två av de kvantitativa studierna hade som likhet att de båda 

använde fältanteckningar. Det som skiljde dem åt var att den ena använde NPI- NH skala och 

den andra använde aktigrafi. Aktigrafi var ytterligare något som tre kvantitativa studier hade 

som likhet då de använde det för att mäta aktiviteten hos människor med demens under dag- 

och nattetid. I en kvantitativ studie användes även blodtrycksmätare för att mäta blodtrycket 

hos människor med demens som ett komplimenterande instrument för datainsamlingen, 

vilket skiljde sig från resterande studier. Användning av aktigrafi och blodtrycksmätare ökar 

reliabiliteten i en studie eftersom de är verktyg som är testade mätinstrument som ger 

samma mått oavsett tidpunkt för mätningen ifall inte en förändring har skett (Billhult, 

2017b). 

 

6.1.2 Studiernas resultat  

Resultatet visade att nattsömnen förbättrades hos människor med demens med hjälp av olika 

vårdåtgärder. De åtgärderna med främjande effekt på nattsömnen hos människor med 

demens var genom aktiviteter, behandlingar och närhet. Att ha olika åtgärder att välja mellan 

för att främja hälsan hos människor kan jämföras med vad Eriksson (1987) beskriver som 

vårdandet. Med detta menas att när människor inte kan välja åtgärd på grund av sjukdom så 

ska vårdaren träda in och göra detta val med goda avsikter som omfattar varje individs värld. 

Detta kan även kopplas till Svensk sjuksköterskeförening (2017) i kompetensbeskrivningen 

för allmän sjuksköterska och till Socialstyrelsens (2017a) riktlinjer för vård vid 

demenssjukdom där de lyfter vikten av att sjuksköterskor ska arbeta på ett sätt som 

inkluderar patienter och anhöriga. 

Resultatet visade att utföra aktiviteter såsom stolsyoga, stolsbaserad träning eller att vara 

aktiv i det vardagliga livet var något som främjade nattsömnen hos människor med demens. 

Detta kan kopplas till Jönsson och Eriksson (2018) som lyfter problematiken med att ha 

demenssjukdom och att sjukdomstillstånden som finns är den direkta kopplingen till 

inaktivitet. Ett exempel de beskriver är att människor med sjukdomstillståndet Vaskulär 

demens får symptomen nedsatt rörelseförmåga och minskad livslust vilket leder till 

inaktivitet. Vidare beskriver de även att sjukdomsstadierna som finns i demenssjukdomen 
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har en direkt koppling till inaktivitet som exempelvis i slutskedet där människor med 

Frontotemporal demens blir mer trötta och apatiska (Jönsson & Eriksson, 2018). Detta är 

även något som stämmer överens med vad Schmidt et al. (2017) i tidigare forskning lyfter 

fram av vårdpersonalens upplevelser om att sömnproblemen ökade längre in i 

sjukdomsstadiet hos människor med demens. Resultatet visade även att införandet av 

aktiviteter bidrog till en mer ihållande nattsömn och att människor med demens upplevde en 

förbättrad sömnkvalitet med mindre sömnstörningar. Att människor med demens upplever 

sömnstörningar är något som kan jämföras med vad Jönsson och Eriksson (2018) beskriver 

som en följd av demenssjukdom. Detta kan även kopplas till Ericsson (2014) som lyfter 

betydelsen av människors grundläggande behov som innefattar det som människor behöver 

för att kunna överleva, som exempelvis sömn och vila. Resultatet tyder även på att en 

ihållande nattsömn utan sömnstörningar även bidrar till mindre vårdbörda för vårdpersonal 

och anhöriga. Detta kan jämföras med vad som upplevs som ett problem av vårdgivarna och 

lyfts i tidigare forskning av Schmidt et al. (2017) där de beskrev att människor med demens 

vandrade runt nattetid och vårdbördan ökade på grund av detta. Ytterligare en fördel som 

kunde tolkas av resultatet med den ihållande nattsömnen var att eventuellt mindre resurser 

skulle krävas nattetid då människor med demens behövde vård. Detta kan kopplas till 

tidigare forskning av Ericson- Lidman et al. (2014) som lyfter vårdpersonalens upplevelser av 

att resurserna inte alltid räckte till, och att vårda människor med demens som inte får 

tillräckligt med sömn var resurskrävande. Även om resultatet visade en förbättrad nattsömn 

hos människor med demens till en viss del vid de olika aktiviteterna så framkom det ingen 

konkret fakta kring hur mycket längre tid som människor med demens sov innan och efter 

vidtagen åtgärd. Det hade varit önskvärt om resultatet visade detta för att styrka 

effektiviteten på vidtagna åtgärder. Detta kan kopplas till Socialstyrelsens (2017b) nationella 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom där det betonas att åtgärder ska vara 

vetenskapligt utvärderade och effektiva för att kunna användas.  

Resultatet visade att miljön och det sociala sammanhang där aktiviteterna utfördes i 

framstod som avgörande faktorer för den främjade nattsömnen hos människor med demens. 

Det sociala sammanhanget och miljöns positiva effekter på nattsömnen kan kopplas till 

Erikssons (1987) teori om människans tre världar som lyfter miljöns betydelse, och hur den 

påverkar människor på olika sätt. Resultatet visade att ljuset hade en god inverkan på 

nattsömnen som människor med demens antingen fick från ljusterapi eller genom solljus 

från att sitta i en terapeutisk trädgård. Detta överensstämmer med Jönsson och Eriksson 

(2018) som beskriver att brist på utevistelse kan leda till störd nattsömn. Resultatet visade att 

användning av terapeutisk trädgård där människor med demens vistades i solljus och njöt av 

den friska luften bidrog även till ökad livskvalité. Detta stämmer överens med 

vårdpersonalens upplevelser som lyfts i tidigare forskning av Nunez et al. (2018) där de 

beskriver att människor med demens behöver en stabil miljö för att uppleva bättre 

välmående. Vidare visade resultatet även att det sociala sammanhanget hade en positiv 

inverkan på nattsömnen ifall människor med demens drack koffeinfritt kaffe istället för 

vanligt kaffe. Detta kan kopplas till Patientlagen (SFS 2014:821) där de belyser att 

sjukvårdsverksamheten ska främja patientens självbestämmanderätt och 

delaktighet.  Resultatet visade att de aktiviteter som prövades i syfte till att främja 

nattsömnen och som i slutändan främjade nattsömnen hos människor med demens var 
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stolbaserad träning, promenader, ljusterapi, terapeutisk trädgård, vardagliga aktiviteter och 

sociala sammanhang. Att arbeta på ett hälsofrämjande sätt och skapa goda miljöer och 

levnadsvanor är något som stämmer överens med vad Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

betonar som vårdens uppgift. Resultatet visade att aktiviteter som prövades i syfte till att 

främja nattsömnen men som inte främjade nattsömnen hos människor med demens var 

stolsyoga och att lyssna på musik. Dessa aktiviteter förbättrade istället kognitionen, 

rörelseförmågan och humöret hos människor med demens. Dessa valdes att tas med i 

resultatet eftersom det motsäger vad Jönsson och Eriksson (2018) påvisat om att 

inaktiviteten leder till störd nattsömn och att aktiviteter då främjar nattsömnen.  

Resultatet visade att behandlingar som främjar nattsömnen hos människor med demens var 

aromaterapi, massage, smärtstillande läkemedel och akupressur. Framför allt visar resultatet 

att behandling med massage bidrog till en främjad nattsömn genom att sömnen ökade med 

36 minuter hos människor med demens. De sov bättre när de upplevde en avslappnad 

tillvaro men även närheten som upplevdes av massagen från vårdpersonalen, bidrog till den 

främjade nattsömnen.  Detta kan kopplas till International Council of Nurses, (2014) som 

lyfter sjuksköterskors sätt att vårda. Med detta menas att sjuksköterskor alltid ska kunna ge 

god vård oberoende av funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, tro eller sjukdom. Det kan även 

jämföras med anhörigas sätt att vårda som lyfts i tidigare forskning av Hossain och Khan 

(2018) där de beskriver att vissa anhöriga isolerade människorna med demens från 

omvärlden och att de inte fick den goda vården. Resultatet för behandlingen med 

aromaterapi främjade nattsömnen så att den blev mer ihållande samt att människor med 

demens sov mindre under dagtid. Detta kan kopplas till Sand (2007) som lyfter 

problematiken kring att äldre människor har en minskad djupsömn för att de sover ytligare 

och de vaknar lättare. Ytterligare en positiv fördel med resultatet för behandlingen 

aromaterapi var att det även gav en lugnande effekt hos människor med demens. Detta kan 

jämföras med tidigare forskning av Weisman de Mamani et al. (2018) där de lyfter anhörigas 

upplevelser kring beteendet hos människor med demens. Att vid försämrad nattsömn 

upplevdes människor med demens bli mer utåtagerande och aggressiva. 

Resultatet visade även att depression, agitation, apati minskades, humöret förbättras samt 

att människor med demens upplevde ökad livskvalité genom att införa åtgärderna som tillhör 

kategorierna aktiviteter, behandlingar och närhet i vården. Detta kan kopplas till Eriksson 

(2014) teori om de tre vårdformerna där det beskrivs att ett av människors grundläggande 

behov är att få uppleva ett liv med god kvalité. I resultatet framkom att ökad livskvalité var 

resultat av vissa åtgärder såsom terapeutisk trädgård, djur baserade interventioner, att lyssna 

musik och akupressur. Även om åtgärden att lyssna på musik inte främjade nattsömnen, utan 

ökade livskvaliteten och förbättrade kognitionen, valdes den att tas med. Detta eftersom i 

forskning av Olsen et al. (2016b) beskrivs att människor med demens upplever ökad 

livskvalité ifall de inte har sömnstörningar, har rörelseförmågan kvar samt vistas ute där de 

får solljus. 

6.2  Metoddiskussion 

I detta examensarbete har en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs (2017a) analysmetod 

använts, för att skapa en överblick över befintlig forskning utifrån både kvantitativ och 
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kvalitativ ansats som belyser det specifika området som valts. Denna typ av metod gör det 

möjligt att skapa en beskrivande studie över det valda området. Eftersom syftet är att 

beskriva vårdåtgärder som främjar nattsömnen hos människor med demens och dessa kan 

ha svårt att föra sig egen talan ansågs en översikt över åtgärder eller vårdhandlingar utifrån 

redan bearbetat material vara lämplig metod. De kvalitativa studierna har använts för att för 

att få vårdpersonalens eller anhörigas upplevelser kring situationer för att skapa en förståelse 

över människor med demens och deras livssituation. De kvantitativa studierna har använts 

för att de baseras på mätningar och jämförelser kring åtgärder och fastställer vilken åtgärd 

som ger bäst resultat vilket även beskrivs av Segesten (2017).  Svagheten med en allmän 

litteraturöversikt i förhållande till andra typer av metoder är att studier som stödjer den egna 

ståndpunkten kan väljas (Friberg, 2017a).  

Ett helikopterperspektiv har i denna allmänna litteraturstudie använts för att få ett bredare 

synfält och även för att undvika studier som stödjer den egna ståndpunkten. Det som 

upplevdes negativt med denna typ av metod är att vid sökning efter studier kring åtgärder 

som främjar nattsömnen dök liknande eller samma artiklar upp i båda databaserna. Även om 

detta är en styrka att samma studier dyker upp i två olika databaser ansågs detta ge en 

begränsad variation och tillgång till fler evidensbaserade vårdåtgärder som främjar 

nattsömnen hos människor med demens. Detta beskrivs även av Friberg (2017a) som en 

svaghet med en allmän litteraturöversikt att det kan finnas en begränsad mängd forskning 

kring det valda ämnet. 

För att hitta vårdvetenskapliga studier som ligger till grund för detta examensarbete 

användes databaserna CINAHL Plus och PubMed för datainsamlingen. En ökad möjlighet till 

att hitta fler studier som svarar på syftet uppkom vid användning av två olika databaser. 

Trots användning av två olika databaser för att få en bredare överblick över vårdåtgärder som 

främjar nattsömnen hos människor med demens hittades samma studier i båda databaserna. 

I examensarbetet ansågs detta både som en styrka och en nackdel. Styrkan i att använda två 

olika databaser är att trovärdigheten ökar och vid sökning av studier kan även sensitiviteten 

öka vilket styrker trovärdigheten i arbetet ytterligare ifall likadana studier dyker upp i båda 

databaserna enligt Henricson (2017). Nackdelen ansågs vara att det inte blir lika stort utbud 

studier med åtgärder som kan vidtas för att främja nattsömnen hos människor med demens 

vilket även visar att det har gjorts för lite forskning kring detta problemområde.  

I sökningen efter studier användes olika sökord där ”Dementia” och ”Sleep” utgjorde 

grunden för alla sökningar som gjordes, vilket även kompletterades med olika ord för att 

finna de studier som inte var indexerade under orden “Dementia” och “Sleep”. Genom att 

komplettera sökorden ökar specificiteten i examensarbetet vilket också är styrkan enligt 

Henricson (2017). Nackdelen med detta ansågs ligga i databaserna där sökningarna gjordes 

då irrelevanta studier ändå dök upp även när orden kompletterades för att specificera 

sökningen. Detta gjorde att det tog längre tid att hitta relevanta studier som svarar på syftet. 

Inklusionskriterier som användes var att studierna skulle handla om sömn med fokus på 

människor med demens eller vad som påverkar nattsömnen hos människor med demens. Att 

studierna skulle vara Peer reviewed och skrivna inom tidsramen tio år samt skrivna på 

engelska. Exklusionskriterier var alla studier som utformats med utgångspunkt från läkares 

perspektiv och även de studier som är av typen review och äldre än 10år. Trovärdigheten 
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stärks ytterligare genom att examensarbetet använder inklusion- och exklusionskriterier då 

det har betydelse för studiens kvalitet belyser även Henricson (2017). Att studier ska vara 

skrivna på engelska är bra att ha som en inklusionskriterie för att det anses vara en styrka 

eftersom fler människor kan läsa och nyttja studierna på grund av att många behärskar det 

engelska språket. Svagheten med detta är att feltolkningar kan uppstå när studien ska läsas 

igenom för dem som inte behärskar den språknivå av engelska som studierna är skrivna på. 

Även om hjälpmedel som Google translate kan användas finns risk för feltolkning och för att 

undvika det bör etiska övervägandet vara i beaktande och följas enligt CODEX (2018). Att 

endast välja studier som är peer reviewed ökar även pålitligheten i ett arbete då det menas att 

de har granskats av flera oberoende forskare och är bedömda som vetenskapliga vilket även 

styrks av Henricson (2017) och Östlund (2017). Risken som ansågs med att ha 

exklusionskriterie där studier inte får vara äldre än tio år, var att relevanta studier som svarar 

på syftet kunde missas. Eftersom det upptäcktes att det redan var ett smalt utbud på 

vårdåtgärder som kan göras för att främja nattsömnen hos människor med demens. 

Datainsamlingen i detta examensarbete har beskrivits noggrant och genom detta stärker det 

även studiens överförbarhet vilket även styrks av Henricson (2017). För att inte missa någon 

viktig information som skulle tas upp i datainsamlingen och urvalet har varje steg som gjorts 

i detta examensarbete antecknats i ett Word dokument i datorn för att komma ihåg exakta 

stegen som utfördes under datainsamlingen. Genom att göra detta upplevdes beskrivningen 

av datainsamling och urval mer noggrann och betydligt lättare att genomföra vilket ansågs 

som en fördel och styrka.  

Alla studier som ingår i denna studie lästes, jämfördes och diskuterades tillsammans för att 

inte missa något viktigt i innehållet samt för att kontrollera att inga missförstånd skulle 

uppstå vilket stärker trovärdigheten samt giltigheten enligt Polit och Beck (2017). Efter att 

tillsammans diskuterat dessa studier kvalitetsgranskades dessa enligt Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsfrågor, där varje studie som ansågs vara av bra kvalité och uppfyllde 

kravet på minst tio poäng och svarade på syftet behölls. En av 13 studier som hittades svarade 

inte på syftet men valdes att inkluderas ändå för att den påvisar positiva effekter av åtgärder 

som kan ha en indirekt främjande inverkan på nattsömnen hos människor med demens 

(Moyle et al., 2018). Att göra alla dessa steg tillsammans upplevdes som något positivt 

eftersom båda bidrog med olika kunskaper inom det engelska språket och genom att göra det 

tillsammans underlättade denna analysprocess. Nackdelen med detta var att det tog längre 

tid att komma igång med arbetet.  

Trovärdigheten, bekräftelsebarheten och pålitligheten är något som beskrivs enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) som en indikator på god vetenskaplig kvalité på studier med 

kvalitativ design. I detta examensarbete har även utomstående parter deltagit i form av 

opponeringar från studiekamrater och vägledning av handledare. Styrkan med opponeringar 

och vägledning från handledare är att de kan bidra med andra synvinklar på studien som kan 

ha missats eller misstolkats. Men det kan även bidra till ökad kunskap kring hur andra 

studier utförs. Att tydliggöra för läsare att kunskap är rimlig och resultatet äger giltighet ökar 

trovärdigheten i ett examensarbete (Mårtensson & Fridlund, 2017). Även dataanalysen som 

framkommer är noggrant beskriven och neutral. När analysprocessen är tydligt beskriven 

under hela forskningsprocessen ökar bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 

2017).  Förförståelsen har lagts åt sidan och strävan efter att vara objektiva har varit i fokus 
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för att inte påverka examensarbetet. Pålitligheten ökar genom att beskriva förförståelsen 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Överförbarheten innebär att resultatet kan överföras till 

andra grupper, situationer eller länder (Henricson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017; Polit 

& Beck, 2017). Till resultatet har det använts studier från olika länder vilket även visar att det 

valda ämnet är ett problemområde som många världsdelar har gemensamt. Eftersom 

sömnsvårigheter vid demenssjukdom är ett vanligt problem anses överförbarheten ändå stor, 

då detta resultat kan användas av vårdpersonal och anhöriga som vårdar personer med 

demenssjukdom. Men svagheten som upptäcktes i denna överförbarhet när det gällde de 

olika studierna som valdes till resultatet var att när sammanfattningarna i de olika studierna 

lästes igenom framkom det att de flesta studierna har använt samma benämning. Exempelvis 

benämningen vårdgivare som inkluderade de olika yrkesgrupperna (sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträde) men även anhöriga till människor med demens ingick i 

denna benämning. Detta upplevdes som en svårighet då det hade varit enklare om varje 

studie hade förklarat mer ingående på vilka exakta yrkesgrupper som valts till deras 

forskning. De exakta yrkesgrupperna ansågs vara viktigt att veta för att säkerställa att 

sjuksköterskor inkluderats i dessa studier för att belysa vikten av deras roll i vårdandet av 

människor med demens. Även om studierna innehöll andra yrkesgrupper och inkluderade 

anhöriga valdes de att behållas eftersom detta examensarbete har sin grund i ett äldreboende 

där flera yrkesgrupper arbetar tillsammans och även med anhöriga. 

 

6.3 Etikdiskussion 

Det har inte upplevts att några etiska hinder har uppstått under framställandet av 

examensarbetet. För att föra ett kvalitetssäkert arbete bör plagiat, stöld, fabricering eller 

förvrängning av data undvikas enligt CODEX (2018). I detta examensarbete har ett 

kvalitetssäkert arbete genomförts genom att alla studier som ingår har noggrant valts ut från 

pålitliga databaser (PubMed, Cinahl+) med inklusionskriteriet peer reviewed. Förförståelsen 

har även lagts åt sidan och alla studier som inkluderats i detta examensarbete har valts ut 

efter relevans utifrån att kunna svara på detta examensarbetes syfte. All relevant material 

lästes och diskuterades tillsammans ett flertal gånger för att undvika misstolkningar och 

förvrängningar. Studierna som valdes har översatts från engelska till svenska genom att 

använda lexikon eller översättningsverktyg på internet. Det uppstod frågor kring tolkningar 

av översatta ord vilket diskuterades mellan författarna för att komma fram till bästa möjliga 

lösningen. För att säkerställa arbetet och undvika plagiat har det refererats enligt APA för att 

hänvisa till ursprungskällan. Studierna som har valts ut har genomgått en 

kvalitetsgranskning och sedan beskrivs på ett tydligt och korrekt sätt. Detta gör så kvalitén i 

examensarbetet ökar enligt Mårtensson och Fridlund (2017). 
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7 SLUTSATS 

Syftet med studien är att beskriva vårdåtgärder som främjar nattsömnen hos människor med 

demens. Resultatet visade positiva effekter på nattsömnen av de olika åtgärderna som 

genomfördes. Att använda dessa åtgärder gav även en viss positiv effekt på andra aspekter 

som människor med demens kan uppleva såsom depression, agitation, apati, förbättrad 

humör och ökad livskvalité. I resultatet framkom aldrig den exakta tiden som människor med 

demens sov längre förutom i en studie med massage, men i alla studier påvisades en 

förbättrad nattsömn som var mer ihållande eller visade en minskad nattlig aktivitet som en 

direkt eller indirekt effekt av åtgärderna. Att dra slutsats över vilka åtgärder som fungerade 

bäst hos människor med demens är i nuläget svårt för att resultatet indikerar att vissa 

åtgärder fungerar endast på vissa demenssjukdomar. Då är det viktigt att anpassa de olika 

åtgärderna utefter vilken demenstyp människor med demens har, och adaptera dessa 

åtgärder efter behovet, önskemålet och deras förutsättningar för att få bäst effekt på 

nattsömnen. Detta tyder även på att personalens förhållningssätt och arbetssätt har en stor 

inverkan i att främja nattsömnen hos människor med demens eftersom de arbetar 

patientnära.  

 

 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det aktuella ämnets forskning är begränsat och demenssjukdom är en växande patientgrupp, 

där sömnen hos dem är viktigt för deras hälsa och livskvalité. Utifrån denna studie 

efterfrågas fler och större studier i det aktuella ämnet med variationer av vårdåtgärder 

eftersom det finns ett begränsat antal forskningsstudier i det. Utifrån denna studie 

efterfrågas även fler studier med vårdåtgärder som är inriktade mot specifika 

demenssjukdomar där det framkommer vilken åtgärd som bäst främjar nattsömnen hos 

människor med viss typ av demenssjukdom.  Utifrån denna studie efterfrågas även mer 

forskning med fokus på vårdpersonalens engagemang i att driva personcentrerad vård. Detta 

eftersom den personcentrerade vården är en viktig aspekt i vårdandet och tillhör en stor del i 

processen att främja nattsömnen hos människor med demens. Mer forskning inom ämnet 

nattsömn och den personcentrerade vården kan eventuellt leda till mindre arbetsbörda och 

förbättrad arbetsmiljö hos vårdpersonalen och även förbättrad hälsa och livskvalité hos 

människor med demens. 
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BILAGA A - SÖKMATRIS 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Första 
urval 

Andra 
urval 

Valda 

CINAHL 
Plus 
2019-04-
04 

Dementia AND 
sleep AND therapy 
AND nursing home 

Peer reviewed, år 
2009-2019 

27 7 3 2 

CINAHL 
plus 2019-
04-05 och 
2019-04-
09 

Dementia AND 
sleep AND activity 

Peer reviewed, år 
2009-2019 

146 21 4 2 

CINAHL 
plus 2019-
04-05 

Dementia AND 
sleep AND light 

Peer reviewed, år 
2009-2019 

48 10 2 2 

CINAHL 
plus 2019-
04-13 

Dementia AND 
sleep AND garden* 

Peer reviewed, år 
2009-2019 

4 3 1 1 

CINAHL 
plus 2019-
04-13 

Dementia AND 
sleep AND 
massage 

Peer reviewed, år 
2009-2019 

2 2 1 1 

CINAHL 
plus 2019-
04-13 
 
 

Dementia AND 
"Sleep Quality" 
NOT caregiver 

Peer reviewed, år 
2009-2019 

41 8 2 1 

CINAHL 
Plus 
2020-02-
06 

Dementia and 
nonpharmacologic
al and sleep 
disturbance 

Peer reviewed, år 
2010-2020 

5 5 2 1 

CINAHL 
Plus 
2020-02-
06 

Dementia and 
sleep pattern and 
animals 

Peer reviewed, år 
2010-2020 

6 2 1 1 

CINAHL 
Plus 
2020-02-
06 

Dementia and 
agitation and 
animals 

Peer reviewed, år 
2010-2020 

16 7 5 1 

Pubmed 
2020-01-
13 

Dementia and 
Sleep 
improvement in 
nurse care and 
coffee 

Fulltext, 10 år 2 2 1 1 

 



 

1 

 

BILAGA B - KVALITETSMALL  

Studierna till resultatet har granskats enligt Friberg (2017) granskningsfrågor för kvalitativa 

och kvantitativa studier. De frågor som kan besvaras med ett ja eller nej har inkluderas. 

Värderingen av dessa återfinns i bilaga C.  

Frågor vid granskning av kvalitativa studier:  

 Finns det ett tydligt problem formulerat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

 Finns det någon omvårdnadsvetenskap teoribildning beskriven?  

 Är syftet klart formulerat?   

 Är metoden beskriven?  

 Är undersökningspersonerna beskrivna?  

 Är data analyserat?  

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Är resultatet tydligt beskriven?  

 Har författarna tolkat studiens resultat?  

 Har argument först fram?  

 Förs det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?  

Frågor vid granskning av kvantitativa studier:  

 Finns det ett tydligt problem formulerat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

 Är syftet klart formulerat?  

 Är metoden beskriven?  

 Är urvalet beskriven? (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)?  

 Har data analyserats?  

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Är resultatet tydligt beskriven? 

 Har argument först fram?  

 Förs det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden?   

(Friberg, 2017, sid. 187-188 
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

Titel, författare, 
år, land tidskrift. 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Effects of pain 
treatment on sleep 
in nursing home 
patients with 
dementia and 
depression: A 
multicenter placebo-
controlled 
randomized clinical 
trial.  
 
Blytt, Bjorvatn, 
Husebo, Flo 
2017 
 
Norge 
 
International 
Journal of Geriatric 
Psychiatry 
 

 

 

 

Syftet med 
studien var att 
studera effekten 
av 
smärtlindrande 
läkemedel vid 
sömnproblem på 
patienter med 
demens. 

Ansats 
Kvantitativ studie.  
 
Antal deltagare 
106 patienter.  
47 vårdhem. 
 
Datainsamling 
Fältanteckningar, 
Aktigrafi 
 
Dataanalys 
Statistisk analys 
 

Resultatet visade 
att smärtlindrande 
läkemedel gav god 
effekt på sömn hos 
människor med 
demens. 

11/13 

Effect of caffeine on 
sleep and behavior 
in nursing home 
residents with 
dementia 
 
de Pooter-Stijnman, 
Vrijkotte, 
Smalbrugge 
2018 
 
Nederländerna och 
Belgien 
 
European Geriatric 
Medicine 
 
 
 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
studera om 
koffeinet i kaffe 
har påverkan på 
sömn hos 
människor med 
demens. 

Ansats 
Kvantitativ studie.  
 
Antal deltagare  
21 patienter. 
1 vårdhem. 
 
Datainsamling 
Fältanteckningar, 
NPI-NH skala 
 
Dataanalys 
Statistisk analys  
 
 

Resultatet visade 
att om koffeinet 
togs bort märktes 
en förbättring på 
sömnen hos 
människor med 
demens. 

11/13 
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An evaluation of a 
therapeutic garden’s 
influence on the 
quality of life of aged 
care residents with 
dementia 
 
Edwards, 
McDonnell, Merl 
2012 
 
Australien 
 
Dementia : the 
International 
Journal of Social 
Research and 
Practice 
 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera om en 
terapeutisk 
trädgård kan 
förhöja 
livskvalitén och 
därmed sömnen 
hos människor 
med demens. 

Ansats 
Mixad metod. 
 
Antal deltagare  
10 patienter. 
1 vårdhem. 
 
Datainsamling 
Intervjuer, 
Skattningsskala 
 
Dataanalys 
Innehållsanalys 
 
 

Resultatet visade 
att alla tio 
människor fick 
positiva effekter av 
trädgården, vilket 
minskade stressen 
och depressionen 
hos alla 
deltagande, vilket i 
sin tur förbättrade 
sömnen. 

11/14 
 

11/13 

The Effects of Social 
Support and Having 
a Partner on Sleep 
Quality in Dementia 
 
Eshkoor, Hamid, 
Nudin, Mun 
2013 
 
USA 
 

American Journal 
of Alzheimer’s 
Disease & Other 
Dementias 
 
 

Syftet med 
studien var att 
studera effekten 
på sömnen 
genom att ha en 
partner. 

Ansats 
Kvantitativ studie. 
 
Antal deltagare  
1210 patienter. 
 
Datainsamling 
Enkäter, SPSS 
software 20.0 
 
Dataanalys 
Logistisk analys 

Resultatet visade 
att ha en partner 
resulterade i bättre 
sömn hos de 
deltagande. 

11/13 

The Effects of Slow-
Stroke Back 
Massage on Minutes 
of Nighttime Sleep 
in Persons With 
Dementia and Sleep 
Disturbances in the 
Nursing Home 
 
Harris, Richards, 
Grando  
2012 
 
USA 
 
Journal of Holistic 
Nursin 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
ryggmassage kan 
förbättra sömnen 
hos människor 
med demens och 
förhindra 
sömnstörningar. 

Ansats 
Kvantitativ studie. 
 
Antal deltagare  
40 patienter. 
4 vårdhem. 
 
Datainsamling 
Sömnprotokoll, 
Aktigrafi 
 
Dataanalys 
Statistisk analys 
 
 

Resultatet visade 
att sovtiden höjdes 
med 36 minuter i 
gruppen som fick 
massagen jämfört 
mot människor 
som inte fick 
massage. 

11/13 



 

3 

 

Nurses experience of 
aromatherapy use 
with dementia 
patients 
experiencing 
disturbed sleep 
patterns. 
 
Johannessen  
2013 
 
Norge 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
studera 
aromterapi med 
lavendels 
påverkan vid 
sömnproblem 
och ångest hos 
människor med 
demens. 

Ansats 
Kvalitativ studie. 
 
Antal deltagare  
12 sjuksköterskor. 
24 patienter.  
4 vårdhem. 
 
Datainsamling 
Fältanteckningar, 
Rapporter, 
Loggböcker, 
Intervjuer.  
 
Dataanalys 
Innehållsanalys 

Resultatet visade 
att 
sjuksköterskorna 
upplevde att 
aromterapi med 
lavendel gav en 
god effekt på 
sömnen och oron 
hos människor 
med demens.  

12/14 

Effects of a robotic 
seal on the motor 
activity and sleep 
patterns of older 
people with 
dementia, as 
measured by 
wearable 
technology: a 
cluster- randomized 
controlled trial. 
 
Moyle, Jones, 
Murfield, Thalib, 
Beattie, Shum, 
Dwyer, Mervin, 
Draper. 
2018 
 
Australien 
 
Science Direct. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka och 
förbättra 
sömnkvalitén och 
rörelseaktiviteten 
under nattetid för 
människor med 
demens. 

Ansats 
Kvantitativ 
 
Antal deltagare 
380 patienter. 
28 vårdhem 
 
Datainsamling 
Enkäter, Aktigrafi, 
NPI- NH skala 
 
Dataanalys 
Innehållsanalys 
Jämförande analys 
 
 
  

Resultatet visade 
att människorna 
med demens som 
spenderade tid 
med robotsälen 
minskades de 
nattliga 
aktiviteterna och 
fick en förbättrad 
nattsömn. 

11/13 
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Effect of animal-
assisted 
interventions on 
depression, 
agitation and quality 
of life in nursing 
home residents 
suffering from 
cognitive 
impairment or 
dementia: a cluster 
randomized 
controlled trial 
 
Olsen, Pedersen, 
Bergland, Enders-
Slegers, Patil, 
Ihlebæk.  
2016 
 
Norge 
 
International 
Journal of Geriatric 
Psychiatry 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
mötet med djur 
kunde förbättra 
depression, 
ångest och 
livskvalitén hos 
människor med 
demens. 

Ansats 
Kvantitativ 
 
Antal deltagare 
58 patienter 
10 vårdhem 
 
Datainsamling 
Enkäter, 
Skattningsskalor, 
SPSS software 22.0 
 
Dataanalys 
Statistisk analys 
 
 

Resultatet visade 
en förbättring på 
depressionen hos 
alla deltagare. 
Livskvalitén 
förbättrades hos 
alla människor 
med svår demens. 
De kunde inte 
påvisa någon 
förbättring i 
deltagarnas 
ångest.  

11/13 

Perceived Benefits 
of Using 
Nonpharmacological 
Interventions in 
Older Adults With 
Alzheimer’s Disease 
or 
Dementia With 
Lewy Bodies 
 
Park, Howard, 
Tolea, Galvin, 2020 
 
USA 
 
Journal of 
gerontological 
nursing 
 
 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
musik, yoga och 
träning hjälper 
människor med 
demens att sova 
bättre och om 
deras humör 
förbättras och om 
rörelseförmågan 
förbättrades. 

Ansats 
Kvalitativ studie. 
 
Antal deltagare  
31 patienter. 
 
Datainsamling 
Intervjuer. 
 
Dataanalys 
Innehållsanalys 
Jämförande analys 
 
 

Resultatet visade 
en förbättring på 
humöret, sömnen 
och 
rörelseförmågan 
hos deltagarna.  

12/14 
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Bright light therapy 
for sleep 
disturbance in 
dementia is most 
effective for mild to 
moderate 
Alzheimer’s type 
dementia 
 
Sekiguchi, Iritani, 
Fujita 
2016 
 
Japan 
 
Psychogeriatrics 

Syftet med 
studien var att 
testa om 
ljusterapi kan 
hjälpa 
människorna 
med olika typer 
av demens att få 
bättre sömn. 

Ansats 
Kvantitativ studie.  
 
Antal deltagare  
20 patienter.  
 
Datainsamling 
Enkäter, NPI-NH 
skala 
 
Dataanalys 
Innehållsanalys 
Jämförande analys 
 
 

Resultatet visade 
att patienter med 
demenssjukdomen 
Alzheimers visade 
en förbättring när 
det gäller sömn 
och illamående. De 
som hade vaskulär 
demens och 
lewykroppsdemens 
visade inga tecken 
på bättre sömn.  

11/13 

Acupressure in 
insomnia and other 
sleep disorders in 
elderly 
institutionalized 
patients suffering 
from Alzheimer’s 
disease 
 
Simoncini, Gatti, 
Quirico, Balla, 
Capellero,  Obialero, 
Pernigotti, 
2014 
 
Schweiz 
 
Aging Clinical and 
Experimental 
Research 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
sömnkvalitén 
förbättrades för 
människor med 
sjukdomen 
Alzheimers 
genom 
akupressur. 

Ansats 
Kvalitativ studie.  
 
Antal deltagare  
129 patienter. 
 
Datainsamling 
Loggböcker, 
Uppskattningsskala 
 
Dataanalys 
Statistisk analys 
 
 

Resultatet visade 
en förbättring på 
deras livskvalité 
genom att de 
somnade fortare 
och sov längre 
under natten.  

12/14 

Sleep disturbance is 
associated with 
decreased daily 
activity and 
impaired nocturnal 
reduction of blood 
pressure in 
dementia patients 
 
Suzuki, Meguro, 
Meguro 
2010 
 
Japan 
 
Archives of 
Gerontology and 
Geriatrics 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sammanhanget 
mellan daglig 
aktivitet, 
blodtryck och 
sömnbristen hos 
människor med 
demens. 

Ansats 
Kvantitativ studie.  
 
Antal deltagare  
107 patienter. 
 
Datainsamling 
Statistiskt 
protokoll, 
Blodtrycksmätare 
 
Dataanalys 
Statistisk analys 
 
 

Resultatet visade 
att människor med 
bra blodtryck på 
grund av daglig 
aktivitet sov 
bättre. 

10/13 
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Pilot test of a six-
week group delivery 
caregiver training 
program to reduce 
sleep disturbances 
among older adults 
with dementia 
 
Tewary, Cook, 
Pandya McCurry 
2016 
 
USA 
 
Dementia: the 
International 
Journal of Social 
Research and 
Practice 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om ett 
sömnprogram 
(NITE-AD) 
kunde hjälpa 
vårdgivarna att 
bättre förstå hur 
människor med 
demens ska få 
bättre sömn. 

Ansats 
Kvalitativ studie.  
 
Antal deltagare  
7 vårdgivare. 
7 patienter. 
2 vårdhem. 
 
Datainsamling 
Loggböcker, Nite-
ad program 
 
Dataanalys 
Beskrivande analys 
 
 
 
  

Resultatet visade 
att när vårdgivarna 
fick bättre 
utbildning i 
sömnfenomen 
förbättrades 
sömnen för alla 
patienter.  

12/14 
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