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Abstrakt: Sömnen är viktig för människans upplevelse av hälsa och något som 
ofta påverkas i samband med sjukdom. Sömnproblem är mycket vanligt, speciellt 
bland äldre personer, kan i sin tur skada hälsan både fysiskt och psykiskt. Att ha 
kunskaper i omvårdnadsinterventioner som främjar sömn innebär en möjlighet att 
hjälpa personer med sömnproblem och därmed öka deras välbefinnande. Därför är 
kunskaper om sömn och vila nödvändiga inom omvårdnad. Syftet med studien var att 
identifiera olika omvårdnadsinterventioner som kan användas vid sömnproblem hos 
äldre personer med och utan demens. Studien genomfördes som en litteraturstudie där 
fjorton kvantitativa artiklar som visade positiva effekter av omvårdnadsinterventioner 
analyserades. Alla artiklarna hade hög eller medel kvalitet. 
Omvårdnadsinterventionerna som identifierades var: ljusbehandling, minskad 
ljudnivå, aktivering dagtid, musik, sömnhygien, massage samt alternativa åtgärder 
såsom thai chi, akupressur och arom terapi. Studien visar även resultat på 
kombinationer av olika omvårdnadsinterventioner. Resultatet av studien kan 
användas som underlag vid förbättringsarbete inom omvårdnad där sjuksköterskan 
utifrån patientens behov anpassar omvårdnadsinterventionerna. Detta genom att 
identifiera vilka sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner som finns att tillgå och 
sedan genom observation och samtal med patienten välja en sömnfrämjande 
intervention som anses vara lämplig för patientens behov. Kunskaper i 
sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner hjälper sjuksköterskan att främja hälsa och 
öka välbefinnande hos patienter. 

 

Nyckelord: Omvårdnadsinterventioner, sömnproblem, insomnia, äldre personer, 
systematisk litteraturöversikt 

 
 
 
 
 



 3

Sömnen är en viktig del för människans upplevelse av hälsa och något som ofta påverkas i 

samband med sjukdom. Sömnproblem har ett samband med hälsorisker, sömnproblem kan 

leda till sjukdom samtidigt som sjukdom kan leda till sömnproblem. Att kunna ge omvårdnad 

som bidrar till en optimalt tillfredställande sömn är en viktig del i omvårdnadsarbetet. 

Sömnproblem definieras som: insomnings-svårigheter, att inte kunna upprätthålla sömnen 

eller att inte känna sig utvilad trots sömn och uppleva dålig sömn kvalitet (Bloom et al., 2009; 

Buysse, 2004). Sömnmönstret ändras betydligt när människan blir äldre. Längre tid spenderas 

i sängen under vaket tillstånd, den djupa sömnen minskar och insomningen blir svårare. Den 

totala tiden för sömn och effekten av den är ofta reducerad och alltför tidigt uppvaknande är 

ett vanligt klagomål hos äldre personer med sömnstörningar. Naturliga fysiologiska 

förändringar i dygnsrytmen påverkar äldre personer att gå tidigt till sängs och att vakna 

tidigare. En daglig tupplur kan förvärra problemet genom att minska behovet av sömn på 

natten, vilket medför sömnstörningar (Subramania & Surani, 2007). Bland personer över 65 år 

lider 50 procent av oregelbunden sömn och många av dem tar sömntabletter för en bättre 

sömn (Weaver, 2005). Sömnen anses vara ett av de grundläggande behoven som är nödvändig 

för att kroppen ska fungera på ett adekvat sätt och innebär en återuppbyggnad efter 

användning av kroppens energidepåer. Under sömnen ökar tillväxtfrämjande hormoner, som 

återställer cellernas funktionsförmåga (Martini, 2006: Pellatt, 2007).  

 

Sömn är ett beteende med förändrat medvetande tillstånd. Att somna innebär att kroppen inte 

är verksam, personen slappnar av och sluter ögonen (Carskadon & Dement, 2011). Enligt 

Subramanian och Surani (2007) finns ett beskrivet förutsägbart mönster för vad normal sömn 

är. En vuxen person upplever 4-5 sov cykler under en åtta timmars period. Den typiska 

sömncykeln består av fyra steg där kroppen varierar mellan djup och ytlig sömn. Sömnen 

inleds med steg ett som är en mycket mild grad av sömn, i steg två blir sömnen mer djup och 

tät. Steg tre brukar kallas för deltasömn, då sömnen anses vara mest rogivande och stärkande. 

Fjärde steget kallas för REM-sömn, som medför muskelavslappning, snabb andning samt 

snabba ögon rörelser. Mahner (2004) menar att äldre personer inte upplever lika mycket 

djupsömn som yngre personer, utan upplever mer av den ytliga sömnen.  

 

Sömnproblem kan uppstå sekundärt till olika sjukdomar såsom ryggont, artrit, cancer, 

lungsjukdomar och andra åkommor som orsakar smärta och obehag. Även stress och oro är 

vanliga orsaker till störd sömn samt biverkningar från olika mediciner, såsom steroider och en 

del mediciner mot astma och högt blodtryck (Weaver, 2005). Äldre personer kan drabbas av 
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ofrivilliga rörelser i benen, kramper, psykisk ohälsa och förändringar i det dagliga livet som 

medför sömnproblem (Krishnan & Hawranik, 2008; Roepke & Ancoli-Israel, 2010). Buysse 

(2004) påvisar depression som en kraftfull riskfaktor för sömnproblem, men även att den 

senaste evidensen visar att denna relation är dubbelriktad: nuvarande sömnproblem är en 

riskfaktor för verklig depression. Enligt Rose och Lorenz (2010) anses demens sjukdomar 

vara en orsak till sömnstörningar. Studien visar att fragmenterad sömn ökar i förhållande till 

svårighetsgrad av demens. Personer med demens upplever ofta sömnighet under dagtid och 

tar korta tupplurar dagtid på grund av störd sömn nattetid samt nattliga uppvaknanden.  

 

Sömnproblem primärt kan leda till problem både fysiskt och psykiskt (Flick, Garms-

Homolová & Rönischs, 2010). Äldre personer med sömnproblem påverkas fysiskt i form av 

skelett- och muskelsmärtor, hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärtsvikt som kan ge 

andningsproblem. Psykisk påverkan i form av depressioner är vanligt bland personer som 

lider av sömnproblem (Subramani & Surani, 2007). Sömnbrist kan även medföra en ökad risk 

för fall och trafikolyckor. Risken är också större att drabbas av stroke, cancer samt att begå 

självmord jämfört med de personer som inte har några sömnproblem visar studien av 

Krishnan och Hawranik (2008). Broström, Strömberg, Dahlström och Fridlund (2001) skriver 

att sömnproblem kan leda till humörsvängningar, ökad irritation och vredesutbrott vilket gör 

det svårare att hantera de känslomässiga delarna i vardagen och sitt sociala liv. I samma studie 

framkom även att personer med reducerad sömn upplevde sämre koncentrationsförmåga samt 

negativa effekter på den mentala hälsan såsom likgiltighet, trötthet och isoleringstendenser. 

 

Sömnproblem bland äldre är något som sällan uppmärksammas, och prioriteras ofta lågt bland 

andra symtom trots sömnens viktiga betydelse för hälsa och välbefinnande (Holbrook, 

Crowther, Lotter, Cheng & King, 2000; Mahner, 2004). De flesta sömnstörningar är 

behandlingsbara, men trots det lider många äldre av sömnstörningar vilket enligt Subramanian 

och Surani (2007) visar på bristande kunskaper hos vårdpersonal i behandlingen av 

sömnproblem. Att vårdpersonalen tar tid på sig att korrekt bedöma en persons sömn kan ofta 

leda till en ökad förståelse för hur deras upplevelser av sina hälsoproblem och hur det 

påverkar deras liv (Mahner, 2004). Äldre personer med en depression som får behandling för 

sina sömnproblem upplever ökad livskvalitet (Buysse, 2004).  

 

Sömn är ett av människans grundläggande behov, och nödvändigt för att det dagliga livet ska 

fungera bra. Sjuksköterskan får ofta möjlighet i sitt yrke att kartlägga och diagnostisera 



 5

sömnsvårigheter hos patienter och har en viktig roll att stödja patienter med sömnsvårigheter 

och hjälpa dem till bättre sömn (Pellatt, 2007; Gillam, 2009). Sjuksköterskan har även ett 

ansvar att pröva olika omvårdnadsinterventioner innan läkaren tillfrågas om ordination av 

sömn läkemedel (Henderson, 1997). Vid diagnostisering av sömnsvårigheter beskriver 

patienten sin subjektiva upplevelse av sin sömn till läkare och kompletterar det med ett 

skattningsformulär av sömnproblem och/eller en sömndagbok (Tsay & Chen, 2003). Enligt 

Webster och Thompson (1986) bör sjuksköterskan ha förmåga att skapa en miljö som främjar 

god sömn genom att anpassa de miljömässiga faktorerna till en gynnsam miljö som verkar 

positivt på patientens välbefinnande. Studien av Subramanian och Surani (2007) visar att 

äldre personer med sömnproblem behöver en mycket detaljerande och omfattande utvärdering 

eftersom det ofta är flera faktorer som bidrar till sömnproblem, medicinska, beteendemässiga 

och miljöfaktorer. För att möta patientens sömnbehov framgångsrikt, är det viktigt att ha 

kunskaper om sömnens verkliga betydelse för människan (Webster & Thompson, 1986). Med 

tanke på de konsekvenser som sömnsvårigheter kan medföra äldre personer är det viktigt att 

uppmärksamma sömnsvårigheter och sätta in omvårdnadsinterventioner utifrån de äldre 

personernas individuella behov. Toombs, (1993) beskriver ”den läkande relationen” vilket 

innebär att patienten skall behandlas som en person och att personens upplevelse inte kan 

jämföras med andra fall (s. 89). Att ge en bra vård innebär att lyssna på varje enskild patient 

och dennes specifika upplevelse och sedan använda sin kunskap för att hjälpa och lindra 

lidande (s.118). Sömnbrist innebär ett hinder för människan att bevara eller återvinna hälsa 

och därför är kunskaper i sömn och vila nödvändiga inom omvårdnad (Ancoli-Israel, 2009). 

 

I studien valdes att fokusera på interventioner som visat på resultat vid sömnproblem som 

insomningssvårigheter, svårigheter att upprätthålla sömnen, svårigheter att få djup sömn, att 

ofta behöva gå upp på natten. Syftet med studien var att beskriva sömnfrämjande 

omvårdnadsinterventioner som kan användas vid sömnproblem hos personer över 65 år med 

eller utan demenssjukdomar. 
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Metod 

En systematisk litteraturöversikt användes som metod för att skapa en översikt av kunskap 

inom valt område. Metoden beskrivs som en kritisk sammanställning av vetenskaplig 

forskning inom ett ämne som är av intresse och som svarar mot en bestämd forskningsfråga 

(Polit & Beck, 2008, s.105-106). En systematisk litteraturöversikt kräver en väl formulerad 

frågeställning, tydliga metoder och en övergripande sökning efter relevanta studier  

(Whittermore & Knafl, 2005). Den systematiska litteraturöversikten kan användas för att 

samla forskningskunskaper oavsett vilka forskningsmetoder som används i den primära 

studien och kan användas till både kvantitativa och kvalitativa studier (Holopainen, 

Hakulinen- Viitanen & Tossavainen, 2008, s. 73).  

 

Litteratursökning 

För att få en överblick av ämnet gjordes en pilot sökning över området för att kontrollera 

vilket vetenskapligt underlag som finns tillgänglig. Vid litteratursökningen användes 

databaserna Cinahl, Pub Med, Medline och PsycINFO. Sökorden som användes i databaserna 

var: sleep problems, sleep disorders, nursing interventions, nursing care, nursing, 

interventions, insomnia, elderly, aged hospitalized, nursing*, sleep*. Orden användes i olika 

kombinationer för att få fram artiklar som motsvarar syftet. För att avgränsa området 

användes Booleska sökoperatoren AND. Trunkering valdes att användas för att utvidga 

sökningen av sökordet (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66-69). Resultat av 

litteratursökningen, se tabell 1. Inklusionskriterier i samtliga sökningar var artiklar skrivna på 

engelska, vetenskapligt granskade (peer-reviewed), studier i free full text, publicerade mellan 

2001-2011 samt personer över 65 år. I studien valdes att exkludera sömnproblemen sömn 

apné och sömngång samt studier som inte kunde visa något resultat på förbättrad sömn av 

beprövad omvårdnadsintervention, då det ansågs att sådana artiklar inte tillför något 

betydelsefullt resultat för vår studie. Artiklarna valdes i första hand utifrån rubriken för att 

sedan göra en mer noggrann kontroll av artiklarnas lämplighet att analyseras genom att läsa 

abstrakt, syfte samt resultat av studien. Litteratursökningen resulterade i 14 kvantitativa 

artiklar (se Tabell 2) som kvalitetsgranskades. Ingen kvalitativ artikel som motsvarade syftet 

hittades.  
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Tabell 1: Översikt av litteratursökning och valda artiklar 

Syfte med sökning: Sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner vid sömnproblem hos 

äldre 

CINAHL 2011 09 07 

Söknr *) Söktermer                                                          Träffar Antal valda

1 CH Sleep problems  39 2

2 CH Sleep disorders AND nursing intervention 1 

3 CH Sleep disorders AND nursing Care 6 2

4 CH Sleep disorders AND Aged, Hospitalized  5 

5 CH sleep problems AND nursing intervention 5 1

6 CH insomnia AND nursing 29 

7 CH Insomnia AND nursing intervention 2 

8 CH Insomnia AND nursing Care 6 

9 CH Interventions AND insomnia AND elderly 4 

10 CH sleep disorders AND elderly 21 1

11 CH insomnia AND nursing AND interventions                  6 1

  2011-09-22   
      12 CH Sleep* AND nursing*      157                   1
PubMed 2011 09 07 

13 MSH Nursing intervention 2 

14 MSH Sleep problems 2 

15 FT 13 AND 14 2 

16 FT Insomnia AND nursing intervention 4 

17 FT sleep disorders AND nursing care 16 

18 FT sleep disorders AND nursing intervention 5 

19 FT Insomnia AND nursing 20 

  2011-09-22  

20 FT Sleep* AND nursing* 85 1
PsycINFO 2011 09 15                                                                                                                  

21     FT Nursing intervention AND sleep disorders 138 1
  2011-09-19  

22     FT sleep interventions AND elderly AND interventions 42 
  2011-09-21  

23 FT  Sleep interventions                                497 2
  2011-09-22   

24 FT Sleep* AND nursing interventions 91 1
Medline 2011-09-15                                                                                                                

25     FT Sleep* AND nursing intervention 2  
26     FT Sleep* AND nursing* 220                 1

*CH- CINAHL headings i databasen, MSH- Mesh termer i databasen PubMed, FT-frisökning 



 8

Kvalitetsgranskning 

En kritisk granskning av de utvalda artiklarna utfördes enligt granskningsprotokoll F och G ur 

Willman et al. (2006, s. 92-95). Protokollen består av frågor som besvaras med ja/nej. Varje 

delfråga med ett för studien positivt svar, tilldelades poäng. För negativt eller inadekvat svar 

tilldelades noll poäng. Granskningen inkluderar bland annat frågor om antal deltagare, ålder 

och kön samt om det finns ett etiskt resonemang och kontrollgrupper i studien. Även 

urvalsbeskrivning, datainsamling och analysmetod granskades samt presentationen av 

resultatet och dess validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I ett av protokollen ingår även 

granskning av bortfallsanalys samt blindning av patienter/vårdare/forskare. Poängsumman 

räknades sedan om i procent av den totala summan för att fastställa kvalitetsgradering av 

studierna. En studie med 80-100 % motsvarar hög kvalitet, 70-79 % medelkvalitet och 60-69 

% låg kvalitet (Willman et al., 2006, s. 94, 96, 156-157). Alla fjorton artiklarna hade hög eller 

medel kvalitet och ingen artikel behövde därför borträknas på grund av låg kvalitet. Under 

kvalitetsgranskningen fördes anteckningar om typ av studie, deltagare, metod och resultat som 

sammanställdes i en analysmatris tillsammans med studiernas författare och publiceringsår 

(Tabell 2) (jmf. Polit & Beck, 2008, s. 118-121). 

 

Analysmetod 

Dataanalys innebär att samla in delar ur artiklarna som motsvarar syftet (Whittemore & Knafl, 

2005). I denna studie har en matris (tabell 3) använts för att strukturera resultat som svarade 

mot syftet på ett lättöverskådligt sätt (jmf. Polit & Beck, 2008, s.508-521).  Studien 

analyserades genom att artiklarna lästes noggrant av båda författarna för att få en helhet och 

översikt av innehållet (jmf. Polit & Beck, 2008, s.508; Trost, 2001). De resultat som 

motsvarade forskningsfrågan markerades (Holopainen et al., 2008) för att sedan systematiskt 

kodas och kategoriseras genom att identifiera omvårdnadsinterventioner som beskrivs i 

studien. I matrisen är författare, publicerings år samt omvårdnadsintervention angivna. De 

olika kategorierna beskrivs sedan mer detaljerat i löpande text. 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 14 ) 

Författare/år Typ av 
studie 

Delta
gare 

Metod 
(Datainsamling/analys) 
 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medium, 
Låg) 

1. McCurry et al 
(2005) 

RCT 36 Kvantitativ/statistisk analys 
 
 

Patienter med Alzheimer som upplever 
sömnproblem sover bättre av 
omvårdnadsinterventioner, såsom sömn 
hygien utbildning, dagliga promenader 

 Hög    
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och ökad ljusexponering.  
 

2. Skingley et al 
(2010). 

System
atisk 
översikt 
 

 Sammanställning av 2 rewiever 
och 16 forskningsrapporter 

Sång och musik främjar välbefinnande 
och sömnkvalitet hos människor. 
 

Hög   

3. Alessi et al 
(2005) 

RCT 
 

118 Kvantitativ / statisktisk analys Minskat sängliggande dagtid samt ökat 
delaktighet i sociala och fysiska 
aktiviteter leder till aningen förbättrad 
nattsömn. 
 

Hög  
 

4. Koch et al 
(2006)  

 

System
atisk 
översikt 
 

 Kvantitativ/Statistisk analys över 
41 studier. 
 

Minskat buller, omvårdnad nattetid samt 
främjande av aktivering dagtid visade 
sig vara mycket effektivt för att främja 
natt sömnen.  
 

Hög  

5. Johnson  
(2003) 

 52 Systematisk observation 
 

Musik minskade tid till insomning och 
antalet uppvaknanden under natten 
 

Hög 

6.Liao et al  
(2008) 

 
 

15 Grupp cross over analys Varmt fotbad före sänggången och 
insomnandet gav mindre vakenhet efter 
insomnandet. 
 

Medel 

7.Li et al (2004) RCT 
 

118 Grupp cross over analys Thai Chi är en effektiv metod för att 
förbättra sömnen hos äldre. 
 

Medel 
 

      
8. Sloane et al 
(2007)  

Kluster
analys 

66 frågeformulär / innehållsanalys 
 

Nattsömnen ökar om deltagarna utsätts 
för dagsljus direkt från morgonen, 
speciellt deltagarna med demens 
sjukdom. 
 

Medel   

9.Harris et al 
(2010) 

System
atisk 
översikt 

 Statistisk analys  Långsam takts ryggmassage och hand 
massage visade förbättring på 
avkoppling och sömn. 
 

Hög  

10. Richards et 
al ( 2005) 

RCT 147 Grupp cross over analys 
 Eftermätningar med randomiserad 
experimentell och kontrollgrupp 

Daglig aktivering minskar sömn under 
dagtid, förbättrar nattsömnen, snabbare 
insomning och minskar vakentid under 
natten. 
 

Hög 

      
11. Fetveit & 
Bjorvatn (2004). 
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Systematisk observation Ljusbehandlingen resulterade i minskad 
vaken tid på natten, snabbare insomning 
och upplevelse av bättre sömn. 
 

Medel 

12. Richards et 
al. (2011) 

RCT 
 

165 Eftermätningar med randomiserad 
experimentell analys 

Träning och social aktivitet förbättrade 
nattsömnen. 
 

Hög 

13. Niet De et al 
(2009) 

Meta 
analys 

308 Statistisk analys 
 

Musik assisterad avslappning har en 
måttlig effekt av patienter med 
sömnproblem.       
               

Hög 

      
14. Sun et al 
(2010) 

RCT 50 Statistisk analys 
 

Acupressur kan användas för att lindra 
sömnlöshet.               

Hög 
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Resultat 

Tabell 3. Matris över funna sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner vid sömnproblem. 

Författare 
Ljus 
beh. 

Minskad 
ljudnivå Musik 

Aktivering 
dagtid 

Sömn  
hygien Massage 

Alternativa 
behandlingar 

1. McCurry et al (2005) X   X X   

2. Skingley et al (2010)   X     

3. Alessi et al (2005)    X    

4. Koch et al (2006) X X  X  X X 

5. Johnson (2003)   X     

6. Liao et al. 2008)     X   

7. Li et al (2004)       X 

8. Sloane et al (2007) X       

9. Harris et al (2010)      X  

10. Richards et al. (2005)    X    

11.Fetveit  et al. (2004) 
X       

12.Richards et al. (2011)    X    

13. Niet De et al. (2009)   X     

14. Sun et al. (2010)       X 

Total 4 1 3 5 2 2 3 

 

Ljusbehandling  

Ljusbehandling som omvårdnadsintervention genomfördes i studier av Fetveit och Bjorvatn 

(2004), Koch, Haesler, Tiziani och Wilson (2006), McCurry, Gibbons, Logsdon, Vitiello och 

Teri (2005) och Sloane et al. (2007). 

 

Sloane et al. (2007) och Fetveit och Bjorvatn (2004) studerade effekter av ljusbehandlingen 

hos personer med demens. Båda interventionerna visade sig ge positiv effekt vid 

sömnproblem. Sloane et al. (2007) genomförde en studie där fyra olika ljus interventioner 

jämfördes: starkt ljus på morgonen (3 timmar), starkt ljus på kvällen (3 timmar), starkt ljus 

hela dagen (8,4 timmar) eller svagt ljus. Deltagare blev exponerade för de olika ljusen i det 

gemensamma allrummet på boendet och sedan mättes nattsömnen med aktigrafi, en 

accelerationssensor som är fäst på handleden och som mäter rörelser. På rörelsemängden kan 

man sedan skilja sömnperioderna från vaken perioderna och på så vis uppskatta sömnens 

längd, sömnlatens och mängden av uppvaknanden. Resultatet av interventionen visade att 

nattsömnen ökade betydligt om deltagarna utsatts för dagsljus direkt från morgonen eller 

starkt ljus hela dagen. Ökningen var störst hos deltagare med svår eller mycket svår demens. 

Den genomsnittliga ökningen var 16 minuter (P=.008), för starkt ljus på morgonen och 14 

minuter (P=.01) för starkt ljus hela dagen. Att utsättas för starkt ljus på kvällen medförde 
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negativa effekter på sömnen, då deltagarna upplevde ökade insomningssvårigheter. Effekten 

på sömnighet under dagen var inkonsekvent och det visade sig att det inte fanns några 

betydande indikationer att dag- och natt rytmer förändras väsentligt av några behandlingar. 

Det framkom i studien av Sloane et al. (2007) att starkt ljus tycks ha en blygsam men mätbar 

effekt på sömnen bland personer med demens, samt att omgivande ljus kan vara att föredra 

framför punkt ljus.  

 

Fetveit och Bjorvatn (2004) genomförde en intervention med två timmars ljusterapi dagligen 

under fyra månader. Deltagarna utsattes för morgon ljus (6000-8000 lux) två timmar per dag i 

fjorton dagar. Med hjälp av aktigrafi uppmättes nattsömnen både före, under och efter 

interventionen. I resultatet framkom att deltagare i studien fick en förbättrad sömnkvalitet, 

kortare insomningstid, förlängd tid av den totala sömnen samt förbättrade sovrutiner. I en 

studie av Koch et al. (2006) användes belysning för att simulera gryning och skymning. Det 

innebar att patienterna som vistades inomhus fick ljusterapi som motsvarade det ljus som var 

utomhus, och som förändrades under dygnet efter samma mönster som utomhus ljuset 

förändrades. Denna ljusbehandling visade endast resultat vid kombination med andra 

sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner.  

 

Kombination av ljusbehandling och andra sömnfrämjande interventioner 

Koch et al. (2006) undersökte effekten av ljusterapi i kombination med andra sömnfrämjande 

interventioner såsom minskat buller och aktivering dagtid. Ljusterapi i kombination med 

dessa övriga sömnfrämjande interventioner visade på minskat antal dagliga tupplurer som 

innebar förbättring av sömnkvaliteten under natten. Dock framkom det att använda ljusterapi 

för att främja sömn medförde att en del personer upplevde en ökad oro (Koch et al., 2006). 

Även i studien av McCurry et al. (2005) genomfördes kombination av intervention så som 

dagliga promenader, utbildning i sömnhygien och ljusexponering. Studien kan därför inte 

säga något om interventionernas effekt var för sig. I studien (McCurry et al., 2005) framkom 

att personer med Alzheimer och sömnproblem, troligtvis hade nytta av ljus exponering, i 

kombination med de övriga sömnfrämjande omvårdnadsinterventionerna, då en minskning av 

antalet nattliga uppvaknanden och totala vaken tiden under natten registrerades. Efter sex 

månaders uppföljning visade patienterna ytterligare sömn förbättringar.  

 

Syntes 
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Enligt studierna framkom att ljusbehandling är en effektiv omvårdnadsintervention vid 

sömnproblem hos både personer utan och med demens. Ljusterapi minskade på nattliga 

uppvaknanden, förbättrade sömnkvalitet samt förkortade insomningstiden. Ljusterapi var 

effektiv i kombination med övriga sömfrämjande interventioner såsom aktivering dagtid och 

sömnhygien.  

 

Minskad ljudnivå 

I en systematisk översikt av Koch et al. (2006) framkom att enbart bullerkämpnings 

interventioner på äldreboenden var ineffektiva för att främja sömn när den användes 

oberoende av andra sömn främjande interventioner. Att kombinera bullerbekämpning 

(minskad ljudnivå) med andra sömnfrämjande interventioner såsom ljusterapi och daglig 

aktivering visade sig dock ha god effekt på sömn problem. 

Syntes 

Minskad ljudnivå i kombination med andra sömnfrämjande interventioner såsom ljusterapi 

och daglig aktivering visade sig ha god effekt på sömnproblem. Endast bullerbekämpning 

hade ingen främjande effekt på sömnen  

 

Musikterapi 
Johnsson (2003), Niet De, Tiemens, Lendemeijer och Hutschemaekers (2009) och Skingley 

och Vella-Burrows (2010) beskriver musik och sång som en god omvårdnadsintervention för 

att förbättra sömn.  

 
I studien av Skingley och Vella-Burrows (2010) har musikens effekter studerats vid 

sömnproblem. Det framkom att äldre personer som fick sjunga allsång och lyssna till musik 

upplevde förbättrad sömnkvalitet och blev mer socialt aktiva, som i sin tur är en 

omvårdnadsintervention som bidrar till god sömn. Niet De et al. (2009) fann i en meta analys 

av fem RCT-studier, där musikens effekt på sömnen studerades, musik som en mycket enkel, 

lättillgänglig och billig omvårdnadsåtgärd för att främja sömn. Den är dessutom fri från 

biverkningar. Johnsson (2003) visar i sin studie att det finns en signifikant ökning av 

sömnighet vid sänggåendet, en minskad tid till insomning och minskat antal uppvaknanden 

nattetid efter införandet av musik som omvårdnadsåtgärd vid sömn problem. Sömnen 

jämfördes efter tio dagars intervention med musik och sedan tio nätter utan någon musik 

innan sänggåendet. Musik gav mer effektiva resultat för varje natt det användes och maximal 

effekt nåddes efter femte natten med musik. Deltagarna i studien noterade en 
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anmärkningsvärd skillnad i deras förmåga i både insomnandet och upprätthållandet av 

sömnen efter omvårdnadsintervention med musik. Förmågan att somna och att upprätthålla 

sömnen tillfredställdes med hjälp av musik Användningen av musik minskade även känslan 

av fruktan att inte kunna sova som deltagarna hade känt tidigare (Johnsson, 2003). 

 

Syntes 

Musik förbättrade sömnkvaliteten, minskade insomningstiden och antalet nattliga 

uppvaknanden samt förbättrade upprätthållandet av sömnen. Studierna är endast baserade på 

äldre utan demens. 

 

Aktivering dagtid 

Att motivera och hjälpa personer till aktivering dagtid som omvårdnadsintervention för att 

främja sömn genomfördes i studier av: Alessi, Martin, Webber, Kim, Harker, och Josephson 

(2005), Koch et al. (2006), McCurry et al. (2005), Richards, Beck, O`Sullivan och Shue 

(2005) och Richards et al. (2011). 

 

Richards et al. (2005) undersökte i en RCT-studie effekten på sömnen efter social aktivering 

dagligen under minst två timmar. Studien pågick i 21 dagar då deltagare var randomiserade i 

kontroll- och interventions grupp. I resultatet framkom att interventionsgruppen som deltog i 

social aktivering hade betydligt mindre sömn under dagtid (P=. 001) och längre natt sömn 

(P=.03) i förhållandet till kontrollgruppen. Deltagare i interventionsgruppen behövde inte lika 

mycket sömn under dagen, insomningstiden och nattliga uppvaknanden minskade jämfört 

med dem som ingick i kontrollgruppen. Studien visade att aktivitets intervention kunde vara 

ett alternativ till läkemedel, då detta är fri från biverkningar (Richards et al., 2005). Även 

Alessi et al. (2005) kunde visa en viss, dock liten förbättring i upplevelsen av sömnkvaliteten 

efter införandet av sociala och fysiska aktiviteter i vardagen. Richards et al. (2011) studerade 

effekten av motions träning och promenader i kombination med socialt aktivitet. Deltagarna 

var delade i fyra olika grupper och studien pågick i 7 veckor. En grupps intervention innebar 

motions träning och promenader, en grupp fick individualiserad social aktivering, en grupp en 

kombination av båda dessa första gruppers interventioner samt en kontroll grupp. Kontroll 

gruppen deltog inte i några aktiviteter. Resultatet visade att den totala nattsömnen upplevdes 

betydligt bättre i motions tränings gruppen än i kontroll gruppen. Studien visade även att 

motions träning och promenader i kombination med social aktivitet förbättrar väsentligt 
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sömnen, speciellt den djupa sömnen (NREM-sömn) i vårdhem och boenden. Ingen betydande 

förbättring i drömsömn (REM-sömn) uppmärksammades. 

 

Kombination av aktivering dagtid och utbildning i sömnfrämjande interventioner 

McCurry et al. (2005) visade i sin studie att dagliga promenader främjade sömnkvalitet hos 

personer med Alzheimer. Interventionen innebar att anhöriga till Alzheimer sjuka patienter 

utbildades i sömnhygien, dagligaktivering och ljusexponering och dess effekter för sömnen. 

Deltagare i studien visade minskning av antalet nattliga uppvaknanden och den totala vaken 

tiden under natten. Efter 6 månaders uppföljning visade patienterna ytterligare sömn 

förbättringar. Koch et al. (2006) visar på ett liknande resultat och uppmärksammade dessutom 

att daglig aktivering minskade sömn under dagtid och därmed främjar natt sömnen.  

 

Syntes 

Både fysisk- och social aktivering var effektiva omvårdnadsinterventioner vid sömnproblem 

hos äldre personer både med och utan demens. Att delta i aktivering dagtid innebar en 

minskning av sömn och vila under dagtid, och därmed förbättrad sömn nattetid. 

Insomningstiden och nattliga uppvaknanden minskade och den djupa, NREM-sömnen ökades, 

vilket upplevdes positivt.  

 

Sömnhygien  

En god sömn hygien som intervention genomfördes i studier av Liao, Chiu och Landis (2008) 

och McCurry et al. (2005). 

 

Liao et al. (2008) undersökte effekterna av ett varmt fotbad samt höjning av 

kroppstemperaturen, för att inte känna sig frusen före sänggången hos äldre med 

sömnproblem. Studien genomfördes på femton taiwanesiska äldre med självrapporterad 

sömnstörning. Kroppstemperatur och medicinsk forskning kring sömn noterades tre nätter i 

rad. Deltagarna var slumpmässigt tilldelade varmt fotbad innan andra natten eller innan tredje 

natten och sedan jämfördes sömnen efter att ha fått ett varmt fotbad och efter att inte ha fått 

någon intervention. Fotbaden var schemalagda en timme före sänggången, i 41 gradigt vatten 

(en temperatur som enligt forskning rekommenderas) under fyrtio minuter. Det konstaterades 

att fot temperaturen steg efter fotbadet, men hade liten effekt på kroppstemperaturen eller 

objektiva och upplevd resultat av sömnen.  Varmt fotbad strax före insomnande hade inte 

stora effekter på sömnen. Deltagarna uppfattade dock att de hade viss mindre vakenhet efter 
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insomnandet. Studien av McCurry et al. (2005) visade att personer med Alzheimer som 

upplever sömnproblem har nytta av att deras anhöriga får utbildning i sömnhygien. Det 

innebar att iordningställa personen inför natten genom tvättning, eventuellt renbäddning samt 

främja en god miljö i rummet.  Studien genomfördes i kombination med övriga interventioner 

som främjar sömn, och det framkom inte om enbart utbildning i sömnhygien skulle ha effekt 

på sömnkvaliteten.  

 

Syntes 

Ett varmt fotbad innan sänggående visade små effekter på förbättrad sömn. Personer med 

Alzheimers upplevde positiva effekter på sömnen när deras anhörigvårdare fått utbildning i 

sömnhygien och tillämpat det i omvårdnaden i kombination med övriga sömnfrämjande 

omvårdnadsinterventioner. 

 

Massage 

Harris och Richards (2010) och Koch et al. (2006) har i sina studier beskrivit massagens 

effekt på sömnproblem. 

 

Mjuk och långsam rygg- och hand massage visade en betydande förbättring på avslappning 

och därmed förbättrad sömnkvalitet och upplevelsen att känna sig utvilad efter sömn (Harris 

& Richards, 2010; Koch et al., 2006). Harris och Richards (2010) beskriver långsam massage 

som en traditionell omvårdnadsintervention som har blivit använd som smärt lindring, 

avslappning samt sömn främjande. De har i en systematisk översikt sammanställt resultat av 

massagens effekter på äldre personer. I studien ingick både friska äldre samt äldre med 

demens. Samtliga studier med långsam ryggmassage och handmassage visade på statistiskt 

signifikanta förbättringar på förmågan till avslappning och förbättrad sömnkvalitet. Den 

vanligaste interventionen i studierna var tre minuters långsam massage samt tio minuters 

handmassage dagligen. Studien ger stöd för användning av hand massage som avslappnig för 

äldre personer i sjukhem. Avslappning och sömn är viktiga faktorer för äldre personer och 

borde enligt Harris och Richards (2010) vara första hands omvårdnadsinterventioner för dem. 

Koch et al. (2006) har funnit resultat på massagens effekt i kombination med arom terapi som 

beskrivs nedan under alternativa behandlingar. 

 

Syntes 
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Massage visade sig vara effektivt för främjande av avslappning och medförde därmed 

upplevelsen av god nattsömn och upplevelsen att känna sig utvilad efter sömn.  

 

Alternativa åtgärder 

Flera olika alternativa behandlingar såsom Thai chi (Li, Fisher, Harmer, Irbe, Tearse & 

Weime, 2004), akupressur (Sun, Sung, Huang, Cheng & Lin, 2010). och arom terapi (Koch et 

al., 2006), har använts som interventioner vid sömnproblem.  

 

Thai chi 

Thai chi är en traditionell kinesisk hälsofrämjande motion där gymnastik rörelser utförs 

långsamt och mjukt och anses vara ett lämpligt alternativ eller kompletterande träning för 

äldre. I en RCT- studie av Li et al. (2004) som genomfördes i nordvästra USA visades att 

äldre med måttliga sömnbesvär kan förbättra sömkvaliteten med ett 6- månaders thai chi- 

program. Interventionsgruppens program innehöll olika thai chi rörelser såsom glidande 

rörelse, medvetenhet om kroppens anpassning och rörelse samordning och andnings reglering. 

Interventionsgruppen deltog I dessa 60 minuters övnings passen tre gånger i veckan, 24 

veckor i följd. Kontrollgruppen utförde skonsamma övningar såsom stretchning, avslappning 

samt kontroll av andning Mätningarna gjordes enligt följande skalor: Sleep Quality Index 

(PSQI), PSQI globala poäng samt Epworth Sleepiness Scale (ESS). Deltagarna i thai chi 

gruppen rapporterade betydande förbättring i fem av Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

delskala, poäng i sömnkvalitet, fördröjning av sömn, sömntid, sömneffektivitet och 

sömnstörningar (P<.01) i jämförelse med kontrollgruppen. De som deltog i thai chi gruppen 

rapporterade cirka 48 minuter längre sömn per natt än kontrollgruppen, vilket de upplevde 

som positivt. Interventionsgruppen upplevde bättre natt sömn och enligt studien var thai chi 

en effektiv icke- farmakologisk metod att använda för att förbättra sömnen vid 

sömnstörningar hos äldre. 

 

Arom terapi kombinerat med massage 

Koch et al. (2006) har i sin studie resultat av massage kombinerat med arom terapi. 

Interventionen innebar att eteriska oljor masserades in i patientens hud. Där framkom det att 

användning av arom oljor och massage kan hjälpa äldre med sömnproblem genom främjande 

av sömn. Deltagarna upplevde förbättrad sömnkvalitet efter att ha fått massage med arom 

oljor. Doften lavendel olja blandad med romersk kamomill gav mest effektivt resultat. Denna 

blandning droppades i sängkläder 15 minuter före läggdags. Observation av sömn och natt 
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beteende kontrollerades sedan av sjuksköterskan varje halv timme. Författarna i studien kan 

inte veta om det var sättet att administrera oljor, som i slutändan främjade sömnen, mer än 

aromerna. Troligtvis stärktes effekten av massage då massage oljan innehöll dofter såsom 

lavendel eller kamomill.  

Akupressur 

Akupressur innebär att trycka (vanligtvis med fingrarna) på akupunkturpunkter i syfte att 

påverka kroppens energiflöde. I en studie av Sun et al. (2010) framkom att regelbunden 

akupressur förbättrar sömnlöshet hos patienter i långvarig vård och omsorg. Studien bestod av 

femtio taiwaneser, randomiserade till en kontroll- och en interventionsgrupp. Under en 5 

veckors period fick interventionsgruppen standard akupressur i Shemnen punkten HT7, som 

är en antistresspunkt i örat som har en relaxerande effekt, samt i båda handlederna. Kontroll 

gruppen bara fick ett lätt tryck på samma plats. Sömnen mättes med Athens Insomnia Scale- 

Taiwan (AIS-T). Deltagarna rapporterade själv poäng vid studiens början och samt fem 

veckor innan och efter interventionen. Interventions gruppen hade betydligt bättre resultat 

gällande förbättrad sömn jämfört med kontrollgruppen, både under och efter interventionen, 

vilket framgick av en generaliserad skattningsekvation (p< 0.05). Resultatet visade att 

deltagarnas svårighetsgrad av sömnlöshet minskade under loppet av interventionen. 

Statistiska skillnader kunde ses mellan interventions grupp och kontrollgrupp. Interventionen 

måste dock ske regelbundet för resultat. Sömnlösheten kom tillbaka efter två veckors uppehåll 

av interventionen. Studien fastställer slutligen att akupressur är en intervention som skulle 

kunna ingå i den rutinmässiga metoden för patienter i långvarig vård och omsorg av 

sömnlöshet, även om ytterligare bevis krävs för att fullständigt fastställa effektiviteten. 

Akupressur erbjuder en säker och icke-farmakologiska metod för att lindra sömnlöshet 

Syntes 

I studier av olika alternativa behandlingar framkom det att dessa hade god effekt på 

sömnkvaliteten hos äldre. Intervention med Thai Chi och aromterapi visade sig ge längre 

nattsömn, vilket upplevdes positivt.  Aromterapi utfördes i kombination med massage, och 

doften stärkte troligen effekten på massagen, även om detta inte kunde bevisas i studien. 

Akupressur förbättrar sömnlöshet hos patienter i långvarig vård och omsorg. Intervention bör 

ges regelbundet för effekt.  
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Diskussion 

Syftet med den systematiska litteraturöversikten var att identifiera sömnfrämjande 

omvårdnadsinterventioner vid sömnproblem hos äldre. Efter genomgång av artiklar framkom 

7 olika kategorier i icke-farmakologiska interventioner: ljusbehandling, minskad ljudnivå, 

musik, aktivering dagtid, sömn hygien, massage samt alternativa behandlingar såsom thai chi, 

akupressur och arom terapi. 

I resultatet av litteratursöversikten framkom ljusbehandling som en effektiv 

omvårdnadsintervention vid sömnproblem, speciellt vid sömnproblem bland äldre med 

demens. Ancoli-Israel, Martin, Kripke, Marler och Klauber (2002) fann dock inte någon 

sömnförbättrande effekt vid omvårdnadsintervention med ljusbehandling. Detta resultat kan 

bero på att ljusbehandling är ett stort begrepp som kan innebära olika typer av ljusbehandling. 

I föreliggande studie framkom det att olika typer av ljusbehandling gav olika effekter på 

sömnproblem. Resultatet i denna föreliggande studie bygger på studier gjorda på både friska 

äldre samt äldre med demens eller Alzheimer. Det ansågs vara lämpligt, eftersom 

omvårdnadsinterventioner vid sömnproblem som hjälper äldre med demens eller Alzheimer 

ansågs även kunna användas på friska äldre med liknande resultat. I en studie av Dowling, 

Mastick, Hubbard, Luxenberg och Burrs (2005) undersöktes sömnfrämjande 

omvårdnadsinterventioner på både friska äldre samt äldre med Alzheimer, utan någon 

märkbar skillnad i resultatet beroende på om patienten var frisk eller hade Alzheimer. Om 

patienten inte kan ge tillförlitlig information om sin sömn kan sjuksköterskan prata med 

anhöriga för att få en beskrivning på patiens eventuella sömnproblem och kunna anpassa 

omvårdnadsinterventioner till patientens sömnproblem (Rose & Lorenz, 2010). 

 

I denna föreliggande studie kunde ingen effekt på sömnen ses vid enbart minskad ljudnivå. 

Bèphage (2005) menar dock att minskning av ljudnivån borde prioriteras mer i 

omvårdnadsarbetet. Vidare framkommer att vårdmiljöer med hög ljudnivå kan ge skadliga 

effekter på äldres sömn och vila. Det är därför viktigt att se över ljudnivån och försöka minska 

den, speciellt nattetid, för motverkan av sömnproblem. Enligt Wilkie (1990) kan 

sjuksköterskan eliminera ljud genom enkla åtgärder såsom att bära skor med mjuka sulor eller 

införa ett system med blinkande ljus på telefoner och ringsignaler istället för ljud på avdelningen. 

Robinson, Weitzel och Henderson (2005) menar att sjuksköterskan kan erbjuda patienter 

öronproppar samt hålla dörrar till patientsalar stängda nattetid. I en studie av Williamson (1992) 
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visade det sig att brusande ljud som havsbrus eller vindens sus, verkade avslappnande och 

därmed främjade sömnen. Dessa ljud kan tänkas för en del personer förmedla upplevelser av 

trygghet, då dessa ljud ofta förknippas med lugn och ro samt något njutningsfullt och vackert. 

Men en del patienter kan även ha skräckfulla upplevelser förknippade till dessa ljud. Därför 

anser vi att det är viktigt att anpassa omvårdnadsinterventionerna utifrån patientens behov och 

vara lyhörd för patientens upplevelse av den föreslagna interventionen.  

 

I studien framkom det att musikterapi som omvårdnadsintervention hade en positiv effekt vid 

sömnproblem vilket även Florence Nightingale uppmärksammade och använde sig av i 

omvårdnadsarbetet (Nightingale, 2007). Musik är en mycket lämplig och omtyckt 

intervention för sjuksköterskan att använda i omvårdnadsarbetet, och som kan anpassas 

mycket efter patientens önskemål. I omvårdnadsarbetet kan man använda sig av det genom att 

spela någon musik som patienten gillar eller sjunga för eller tillsammans med patienter 

(Murrock & Higgins, 2009). Patienter som lyssnar på avslappningsband med klassisk musik 

eller ljud från naturen ger en förbättrad sömn visade en studie av McDawell, Mion, Lydon och 

Inouye (1998). Utifrån detta resultat anses det vara lämpligt att kunna dra den slutsatsen att 

utevistelse med ljud från naturen såsom fågelkvitter eller vindens sus främjar sömn.  

 

Daglig aktivering hade mycket goda effekter på sömnen då den dagliga vilan och sömnen 

minskade. Liknande resultat framkom i en studie av McCurry, Gibbson, Logdston, Vitiello 

och Teri (2003) som menar att vårdpersonalen måste vara medveten om att personer ibland 

behöver mycket hjälp för att kunna utföra aktiviteter och att de hjälper dem att utföra det. Vi 

anser att denna omvårdnadsintervention bör utformas individuellt efter varje patient och 

tillämpas utifrån patientens förmåga. För en del personer kan det handla om dagliga 

promenader eller skidturer, för andra kan det handla en promenad till toaletten eller att utföra 

aktiviteter liggande i sängen. I Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 4 § som beskrivs i Svensk 

författningssamling står det att Socialtjänsten ska ”verka för att äldre människor får möjlighet att 

ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. Att uppfylla denna lag är 

sjuksköterskans skyldighet och innebär både fysisk och social aktivering. 

 

Enligt Song, Dowling, Wallhagen, Lee och Strawbridge (2010) spelar sjuksköterskan en 

viktig roll i genomförandet av icke- farmakologiska omvårdnadsinterventioner och måste vara 

engagerad och säkerställa att dessa åtgärder ges. För att stödja egenvårdsförmåga hos personer 

med sömnproblem kan sjuksköterskan uppmuntra dem att skriva dagbok kring sömn 
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upplevelser och på så sätt identifiera sina sömnproblem samt uppmärksamma faktorer som 

påverkar sömnen. Sjuksköterskan spelar en framträdande roll i främjandet av sömn så att 

patienterna upplever god nattsömn och kan upprätthålla bra funktioner under dagen. 

Förbättrad sömn under natten leder till förbättrade dagliga funktioner samt bättre samspel med 

övriga boenden. Sjuksköterskan kan planera åtgärder och lära sig hur dessa påverkar sömnen 

för den aktuella patienten men det är även viktigt att patienten medverkar i med 

sjuksköterskan diskussionen av sina sömnproblem (Song et al., 2010). 

 

God sömnhygien visade sig medföra positiva effekter på sömnkvaliteten. Song et al. (2010) 

rekommenderade sömnhygien som en sömnfrämjande intervention. Denna intervention kan 

innebära att sjuksköterskan hjälper patienten med klädombyte, tvättning och eventuellt ett 

varmt fotbad innan sänggåendet. Vid det tillfället kan sjuksköterskan naturligt beröra 

patienten och därmed visa omtanke till patienten. Denna omtanke och beröring inger trygghet 

som är en viktig del i patientens upplevelse av välbefinnande och meningsfullhet (Fagerström, 

Gustafson, Jakobsson, Johansson, & Vartiainen, 2011). Äldre personer som upplever trygghet 

värderar livet mer meningsfullt och kan behärska olika livskriser bättre än otrygga personer. 

Fagerström et al. (2011) menar att vården bör fokusera mer på att främja trygghet för patienter 

genom förtroendefulla relationer och stödjande av meningsfullhet i livet. Upplevelse av 

trygghet anser vi vara grundläggande för en god nattsömn och de sömnfrämjande 

omvårdnadsinterventionerna bör alltid kombineras med främjande av trygghet hos patienten. 

Lövgren (1985) menar att patienter ofta kan känna sig otrygga i okända miljöer såsom 

sjukhus, och detta kan vara en orsak till störd nattsömn. Sjuksköterskan bör då enligt Lövgren 

(1985) förhöra sig om det är något patienten saknar, som denne är van vid hemifrån. Det kan 

vara en kudde, extra filt eller placering av sängen. Även smärta är något som ofta påverkar 

sömnen och leder till utmattning. Det är viktigt att sjuksköterskan hittar en bra kombination 

mellan läkemedelsbehandling och omvårdnadsinterventioner (Krishnan & Hawranik, 2008). 

 

Att få mjuk massage innan sänggång förbättrade sömnkvaliteten samt upplevelsen av att vara 

utvilad efter natten. För att kunna somna och upprätthålla en god sömnkvalitet krävs en period 

av avslappning och vila kopplat till sänggåendet (Edéll- Gustavsson, Hetta & Arén, 1999). 

Massage minskar även farmakologisk behandling (Nelson & Coyle, 2010) samt oroligt 

beteende hos personer med demens (Hicks-Moore & Robinson, 2008). Massage har använts 

under lång tid och med många goda effekter för hälsa och välbefinnande (Ruffin, 2011). 

Eftersom avslappning är en viktig del av god sömn och massage kan framkalla detta, är det 
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därför en viktig omvårdnadsintervention att använda sig av i sjuksköterskeyrket. I 

utbildningen till sjuksköterska ingår taktil stimulering som är en form av mjuk massage men 

behöver kompletteras med mer utbildning i den naturliga beröringens betydelse som vi anser 

vara en form av mjuk massage.  

 

I litteraturstudiens resultat framom det att alternativa behandlingar/åtgärder som thai chi, 

aromterapi och akupressur visade sig vara effektiva interventioner för att förbättra 

sömnkvaliteten. Dessa interventioner ingår inte i grundutbildningen till sjuksköterska men kan 

kanske tänkas vara ett komplement (Tracy et al., 2003). Eftersom thai chi, aromterapi och 

akupressur inte är accepterade metoder i Sverige att använda i omvårdnadsarbetet kan det 

medföra svårigheter att tillämpa detta i vårdarbetet. Enligt lagen om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område (SFS, 1998: 531 LYHS, 1 §) ska all omvårdnad utföras i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha granskats av 

socialstyrelsen gällande kvalitet och patientsäkerhet. Patienterna får inte användas som 

försöksobjekt, utan ska få säkra behandlingsmetoder med tydlig evidens för vald insats (SFS, 

1998:531 LYHS, 3§). Dessa alternativa behandlingar anses inte ha tillräckligt vetenskapligt 

underlag och beprövad erfarenhet för att tillämpas som behandling i sjukvården. 

Dessa interventioner valdes dock att ta med i denna studie eftersom vi anser att det är bra att 

känna till vilka alternativa behandlingar som finns tillgängliga samt deras effekter på 

sömnproblem. Både thai chi och akupressur visade positiva effekter på sömn kvaliteten samt 

insomningstiden i denna föreliggande studie. I en studie Sarris och Byrnes (2011) framkom 

det att äldre personer önskade aktivera sig med skonsamma övningar som de klarade av och 

gillade. Thai chi skulle kunna vara en är en lämplig övning eftersom det är en långsam och 

skonsam övningsform som kan anpassas efter utövarens förmågor. Thai Chi kan även 

användas som en daglig aktivering och därmed en sömnfrämjande omvårdnadsintervention. 

Enligt Wolfe och Herzberg (1996) har aromterapi bättre effekt vid sömnproblem hos personer 

med demens och Alzheimer än friska äldre. Denna alternativa behandling tycker vi är värd att 

prövas inom vård arbetet. Vi anser liksom Robinson et al. (2005) att denna åtgärd är lätt och 

skonsam att använda inom omvårdnaden och har god effekt utan biverkningar.  

I föreliggande studie framkom att en del omvårdnadsinterventioner kunde upplevas 

komplicerade och kräva speciell kunskap av sjuksköterskan samt specifika instrument såsom 

vid ljusbehandling. Även omvårdnadsinterventioner identifierades som ingår i den vardagliga 

omvårdnaden såsom aktivering, hygien och mjuk massage. Redan år 1860 beskrev Florence 
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Nightingale sjuksköterskans ansvar och möjligheter att främja patienters sömn. Hon beskrev 

omvårdnadsinterventioner såsom att främja sovmiljön, vädra rummet från dålig lukt, 

minimera oljud, som kan skada patientens hälsa och att ge mat och dryck (Nightingale, 2007). 

Detta visar att delar av resultatet i denna studie såsom sömnhygien och minskad ljudnivå är 

effektiva sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner som använts sedan 150 år tillbaka. 

Krishnan och Hawranik (2008) påpekar att sömnlöshet hos äldre ofta ignoreras, det betraktas 

som en del av det normala åldrandet eller som en svårbehandlad sjukdom. För den äldre 

personen med sömnsvårighet är det viktigt att få relevanta och individanpassade 

omvårdnadsinterventioner. Det är nödvändigt för ökad livskvalitet, vilket är en primär fråga 

för äldre personer med sömnsvårigheter och även deras familjer. Stöd från sjuksköterskor som 

är specialiserade i sömn och sömnproblem är ovärderliga för patienter med sömnproblem. De 

samarbetar ofta inom vården genom att informera om sömnfrämjande interventioner på 

avdelningen, till exempel gällande ljudnivåer för att gemensamt uppnå tillfredställande sömn 

för patienter (Bèphage, 2005). 

Utifrån resultatet finns många användbara sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner som 

sjuksköterskan kan använda sig av i sitt arbete. Bland annat genom att dämpa ljuset inför 

kvällen/natten och hålla ljust i rummet under dagtid samt minska ljudnivån genom att stänga 

teven i patientens rum då den inte används och införa strikta restriktioner för besökstid och 

antalet besök. Att iordningställa patienten inför natten genom tvättning och eventuellt 

renbäddning visade goda resultat för sömnen och mycket lämpliga för sjuksköterskan att 

utföra i omvårdnadsarbetet. Mjuk massage kan vara lämpligt för sjuksköterskan att ge i 

samband med den dagliga omvårdnaden, eller vid insmörjning av något läkemedel. Dessa 

interventioner kan sjuksköterskan använda sig av dagligen och på så sätt förbättra patientens 

sömn visade denna studie. 

  

Metoddiskussion  

För att säkerställa säkerheten i kvalitetsgranskningen utfördes kvalitetsgranskningen enskilt 

av båda författarna. Utifrån de enskilda granskningarna fördes en diskussion tills 

samstämmighet bedömningen av studiens kvalitet nåddes. Artiklarna som analyserades var 

skrivna på engelska vilket innebar en viss risk att en del information kunde gå förlorad då 

engelska inte är vårt huvudspråk. Ett lexikon användes vid översättning av ord från engelska 

till svenska för att förstå sammanhanget och undvika missförstånd.  
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För att stärka trovärdigheten samt för replikerbarheten beskrevs metodavsnittet i text och med 

tabeller samt referenser så noggrant som möjligt (Holloway & Wheeler, 2010; Polit & Beck, 

2008). Då studien inte är så omfattande, och är tidsbegränsad kan generalisering inte 

genomföras. Metod och resultat har beskrivits så noggrant som möjligt för att 

läsaren/sjuksköterskan själv ska kunna gör en bedömning om studiens resultat kan gälla för 

andra grupper av personer. Eftersom artiklarna granskats flertalet tillfällen av oss båda 

författare, var av hög respektive medel kvalitet samt seminarier under arbetets gång där 

handledare och studenter diskuterat arbetet tillsammans med oss anser vi att arbetet uppnår 

god trovärdighet trots ovana i forskning med systematisk litteraturöversikt. Metoden anser vi 

vara väl beskriven och att denna studie är genomförbar för andra forskare med ett liknande 

resultat då ett tydligt syfte finns samt väl beskriven metod av litteratursökningsstrategi samt 

urval och sammanställning av resultat, vilket är viktiga faktorer för en pålitlig och trovärdig 

studie (Holloway & Wheeler, 2010).  

 

Slutsats 

Då orsaken till sömnproblemen varierar och upplevs olika är det viktigt för sjuksköterskan att 

ha kunskaper i olika omvårdnadsinterventioner som innebär en möjlighet att ge 

individanpassad omvårdnad utifrån patientens problem och behov. Målet med 

omvårdnadsinterventionerna är att patienten upplever en tillfredställande nattsömn och 

därmed en bättre hälsa och ökat välbefinnande. I studien framkom många användbara enkla 

omvårdnadsinterventioner för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. En del av funna 

interventioner ansågs dock komplicerade och kräver speciella kunskaper av sjuksköterskan 

eller specifika instrument. Kombination av olika sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner 

visade mycket positiva resultat.  

 

Resultatet av studien ökar möjligheterna att hjälpa personer som lider av sömnproblem, och 

kan användas som ett underlag i förbättringsarbete inom omvårdnad av äldre personer med 

sömnsvårigheter. Resultatet kan användas av både sjuksköterskor och övrig vårdpersonal i 

vårdarbetet men också att spridas till patienter och anhöriga som vårdar äldre närstående. 

Tyvärr har vi inte i denna studie sökt evidens för beprövade omvårdnadsinterventioner, vilket 

är ett förslag till framtida forskning. Det skulle även vara intressant med forskning kring vilka 

omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan använder sig av i sitt yrke med tanke på 

lättillgänglighet, tidskrävande samt effektivitet. 
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