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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Sömn är livsviktigt för att bibehålla hälsa och livskvalitet och innebär en period av 
återuppbyggnad samt återhämtning. Sömnens struktur förändras med stigande ålder, med 
en ökad fragmentering och mindre djupsömn. Äldre personer på särskilt boende (SÄBO) 
upplever en rad sömnstörningar med dagtrötthet och håglöshet som följd. Dessa 
sömnstörningar lindras i nuläget främst med sömninducerande- och lugnande läkemedel 
vilket leder till biverkningar och i förlängningen ytterligare sömnstörningar och försämrad 
livskvalitet. Äldre personer på SÄBO, vilka ofta lider av multisjuklighet och 
funktionsnedsättningar, har omfattande omvårdnadsbehov vilket kräver att sjuksköterskan 
har olika icke-farmakologiska åtgärder att tillgå för att främja sömnen hos dessa personer.  
  
Syfte  
 
Syftet var att identifiera och sammanställa evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som 
främjar sömn hos äldre personer boende på särskilt boenden.   
 
Metod  
 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt av 15 vetenskapliga originalartiklar, vilka 
identifierades genom systematisk sökning av databaserna PubMed och CINAHL. Samtliga 
artiklar var av kvantitativ design med syfte att undersöka sömnfrämjande 
omvårdnadsåtgärder för äldre personer på särskilt boende. 
  
Resultat 
 
Resultatet visar att en rad omvårdnadsåtgärder har en positiv effekt på sömnen hos äldre 
personer på särskilt boende. Dessa åtgärder sammanfattas i fyra kategorier: fysiska och 
sociala aktiviteter för att främja sömn; sömnfrämjande kunskapsutveckling för personal 
och äldre personer, ljusterapi för att stödja dygnsrytmen, samt akupressur och lätt massage 
i sömnfrämjande syfte.  
  
Slutsats 
 
Resultatet belyser möjligheten för sjuksköterskan att enligt ett personcentrerat 
förhållningssätt, välja den evidensbaserade sömnfrämjande omvårdnadsåtgärd som bäst 
tillgodoser den enskilde personens behov. De olika omvårdnadsåtgärderna kan utföras av 
sjuksköterskan utan att extra kostnader för verksamheten ackumuleras och dessa anses 
kunna säkerställa en förbättring av det holistiska måendet hos äldre personer på särskilt 
boende. Den mänskliga kontakten som de flesta av dessa åtgärder omfattar kan fungera 
som motvikt till äldre personers isolering samt korrelerade depressiva symtom. 
  
Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, Personcentrerad vård, Sömn, Sömnstörningar, Äldre 
personer.  
 
 
 
 



 
 
   

ABSTRACT 
 
Background 
 
Sleep is essential to maintain health and quality of life, and involves a period of recovery. 
The architecture of sleep evolves with age, with increased fragmentation and less deep 
sleep as a result. Older persons living in residential facilities experience a range of sleep 
disorders, which results in daytime sleepiness and dysfunction. These sleep disorders are 
primarily treated with sleep inducing and sedative drugs, which results in side effects and 
may lead to further sleep disorders and a deterioration of quality of life. Older persons at 
SÄBO, who often suffer from comorbidities and disabilities, have extensive care needs, 
which require the registered nurse to have access to a range of non-pharmacological 
interventions to utilise, in order to promote sleep in these persons.   
  
Aim 
 
The aim was to identify and compile evidence-based nursing interventions that promote 
sleep in older persons living in residential facilities. 
 
Method 
 
The study was carried out as a literature review of 15 research articles, which were 
identified through a systematic search of the PubMed and CINAHL databases. All articles 
used a quantitative design, with the aim to investigate sleep promoting nursing 
interventions for older persons in residential facilities.  
  
Results 
 
A number of different nursing interventions have a positive effect on older persons sleep. 
These interventions are summarised in four categories: exercise and social activities to 
promote sleep; developing sleep promoting knowledge amongst staff and older persons; 
light therapy to support the circadian rhythm and acupressure and light massage to promote 
sleep.  
  
Conclusion 
 
The results highlight the possibility for the registered nurse to choose, in accordance with a 
person-centred mind-set, the evidence-based sleep promoting intervention which best 
caters for the need of the person. The different nursing interventions can be carried out by 
the nurse without accumulating extra cost for the care provider, and they are assumed to 
ensure an improvement of the holistic wellbeing of older persons in residential care. The 
human interaction involved in most of these nursing interventions could offset the isolation 
and depressive symptoms in the older persons. 
  
Keywords: Nursing interventions, Older persons, Person-centred care, Sleep, Sleep 
disorders. 
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INLEDNING 
 
År 1992 förflyttades ansvaret för äldre personers vård, omsorg och rehabilitering från 
landstinget till kommunerna i samband med äldrereformen (SFS 2001:453, kap. 5, 4-5§). 
Det som förut kallades för långvård kom istället att kallas särskilda boenden (SÄBO). I 
denna typ av boende bor äldre personer som med anledning av fysiologiska, medicinska 
och kognitiva hinder inte längre klarar av att bo hemma utan behöver tillgång till vård och 
omsorg dygnet runt. Sjuksköterskan har vid dessa inrättningar som ansvar att bland annat 
leda omvårdnadsarbetet, identifiera omvårdnadsåtgärder och i lämplig mån delegera 
uppgifter till övrig omsorgspersonal, vilka ofta utgörs av undersköterskor och vårdbiträden. 
Med anledning av bland annat bristande kompetens i sömnfrämjande omvårdnad hos 
personal och ofta förekommande överanvändning av farmakologiska behandlingar har 
äldre personer som bor på SÄBO sällan tillräcklig sömn. Detta är i synnerhet ett 
problemområde som inte tas på allvar och därför inte heller prioriteras på SÄBO trots att 
detta för den drabbade individen har stor inverkan på det holistiska måendet.  
  
Utifrån den kliniska erfarenhet som insamlades under den verksamhetsförlagda 
utbildningen och genom tidigare arbetslivserfarenhet inom denna vårdform har ett intresse 
för detta problemområde väckts. Med detta som bakgrund ägnas därför denna 
litteraturöversikt åt att identifiera evidensbaserade icke-farmakologiska 
omvårdnadsåtgärder som främjar sömn med målet att förbättra vården för äldre personer på 
särskilda boenden.  
 
BAKGRUND 
 
Sömn 
 
Sömn beskrivs ofta felaktigt som en period av vila för hjärnan. Istället har studier fastställt 
att sömn de facto är livsviktigt och består av en rad komplicerade fysiologiska processer 
(Roth, 2004). När vi sover sker ett stort antal fysiologiska förändringar som främjar 
återhämtning och återuppbyggnad i kroppen. Blodtryck, puls, andningsfrekvens och 
temperatur sjunker. Blodflödet till hjärnan minskar och ämnesomsättningen går ner medan 
immunförsvarets aktivitet stiger. Testosteron, prolaktin och tillväxthormoner utsöndras. 
Även neurologisk återuppbyggnad tycks ske i hjärnans synapser och viktiga 
signalsubstanser produceras och lagras (Asp & Ekstedt, 2014). Vid förekomst av normal 
sömn observeras oftast, inte alltid, personen med stängda ögon, med nedsatt känslighet för 
störningar i den omedelbara omgivningen och oftast i en liggande eller bakåtlutad position 
(Roth, 2004). Vid studier av normal, ostörd sömn hos unga vuxna personer (18-29 år), som 
utförts med hjälp av elektrofysiologiska instrument och avläsning av fysiologiska 
parametrar, har två tillstånd dokumenterats, Non-Rapid Eye Movement (NREM) och Rapid 
Eye Movement (REM), som cykliskt upprepas i en bestämd ordning genom natten 
(Carskadon & Dement, 2011). Dessa två tillstånd skiljer sig tydligt från varandra och anses 
vara inbördes lika olika som sömn och vakenhet (Carskadon & Dement, 2011). Non-Rapid 
Eye Movement går från stadie ett till fyra där väckbarheten är som högst i stadie ett för att 
sedan sjunka och nå den lägsta nivån i stadie fyra (Carskadon & Dement, 2011). 
Genomgående i dessa stadier kan regelbundet återkommande kroppsrörelser observeras 
medan kognitiv aktivitet endast ses sporadiskt och ej sammanhängande (Roth, 2004). I 
NREM-sömnens tredje och sista stadie sker djupsömnen (Roth, 2004). Rapid Eye 
Movement-sömnen som följer karaktäriseras av snabba ögonrörelser, allmänt känt som 
REM (Roth, 2004). Den första tredjedelen av den totala sömnen under en natt består till 
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största delen av stadie tre och fyra i NREM för att i den sista tredjedelen domineras av 
REM-sömn (Roth, 2004). Genomsnittlig längd för en NREM-REM cykel uppgår till cirka 
90-110 minuter, denna upprepas sedan, vid ett sömnbehov av cirka åtta timmar, tre till sex 
gånger per natt (Roth, 2004). Utöver dessa noggrant organiserade cykler, ses vid 
observationer hos personer bland annat ökad parasympatisk aktivitet under majoriteten av 
sömnen, oregelbundet andningsmönster och växlande kroppstemperatur (Roth, 2004).  
  
Det naturliga åldrandets påverkan på sömnen 

Med personers stigande ålder sker förändringar i de system som reglerar sömnen, 
framförallt gäller detta förändringar i den cirkadiska rytmen (Mander, Winer & Walker, 
2017). Dessa utgörs bland annat av att kroppen får en försämrad förmåga att känna av 
mängden dagsljus, som tas upp via näthinnan, till följd av att den suprachiasmatiska kärnan 
(även kallad dygnsrytmkärnan) i hypotalamus får försämrad kapacitet med stigande ålder. 
Utöver detta sker också förändringar i de nivåer av hormoner som styr vakenhet och sömn 
(Mander et al., 2017).  

Översiktligt innebär en persons stigande ålder en minskad drivkraft för sömn och en 
försämring av kroppens förmåga att bibehålla sömnens längd och kvalitet (Li, Vitiello & 
Goonteratne, 2018). Detta innefattar förändringar i personens sömnstruktur såsom en ökad 
fragmentering av sömnen med fler uppvaknanden under natten, kortare och färre perioder 
av djupsömn, en ökning av tiden det tar att somna, samt ökad risk att yttre sensorisk 
stimulering leder till uppvaknande (Li et al., 2018; Mander et al., 2017). Det är ännu inte 
helt klarlagt vad som orsakar dessa förändringar och hur dessa påverkar varandra, men en 
mängd neurobiologiska förändringar anses bidra (Mander et al., 2017). Vidare är det inte 
helt klarlagt huruvida personen med stigande ålder får ett minskat sömnbehov, vilket i sig 
skulle kunna förklara den naturliga försämringen av sömnen, eller om sömnbehovet 
kvarstår relativt konstant genom livet och att detta behov alltså inte tillgodoses på grund av 
de neurobiologiska förändringarna (Mander et al., 2017). Det är också viktigt att poängtera 
att det finns stor variation mellan enskilda personer och att ökad ålder inte nödvändigtvis 
behöver leda till stora försämringar av sömnen (Mander et al., 2017).  
 
Särskilt boende: vad är det och vem bor där?  
 
Särskilt boende (SÄBO) definieras i Sverige som en permanent, av kommunen 
behovsbedömd boendeform för personer 65 år och äldre med behov av vård, omsorg och 
stöd dygnet runt (Socialstyrelsen, 2018). Kommunen är enligt rådande lagstiftning skyldig 
att tillgodose detta behov och ska därför, ”inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver stöd” (SFS 2001:453, kap. 5, 4-5§). Även 
insatser för att bryta oönskad isolering och tillgodose behov av stöd och hjälp i hemmet är 
indikationer som enligt samma paragraf ger kommunen rätt att inrätta särskilda 
boendeformer för äldre personer (SFS 2001:453, kap. 5, 4-5§). Vårdtyngden hos 
majoriteten av de personer som beviljas boende på SÄBO är oftast omfattande och spänner 
vanligen över dygnets alla timmar (Socialstyrelsen, 2018). Somatiska sjukdomar och 
funktionshinder är vanligt förekommande besvär hos personer på SÄBO (Socialstyrelsen 
2018) och enligt uppskattningar lider majoriteten av dessa personer av någon form av 
demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2012a). Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för att 
på det särskilda boendet leda omvårdnadsarbetet på ett personcentrerat sätt med en 
övergripande förståelse för varje äldre persons livssituation (Socialstyrelsen, 2012b). 
Många personer på dessa boenden har en komplex sjukdomsbild och sjuksköterskan möter 
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i sin vardag både personer med kognitiva funktionsnedsättningar och multisjuklighet där 
personcentrering och samverkan i team ska stå i fokus, bara för att nämna några av de 
viktiga kärnkompetenser som krävs, i arbetet med den äldre sjuka människan 
(Socialstyrelsen, 2012b). Vid 65 års ålder träder Socialtjänstlagen (SoL) kap 5 § 4-6 i kraft 
vilket innebär att personer 65 år och äldre har rätt till särskilt boende (vid behov). Med 
detta som bakgrund är ”äldre personer” definierade som personer över 65 år i denna 
litteraturöversikt (Ernsth Bravell, 2017).  
 
Sömnstörningar hos äldre personer på särskilt boende 
 
Dygnsrytmen förändras alltså med stigande ålder och många studier visar på att äldre 
personer upplever sömnstörningar av olika slag (Martin et al., 2006; Skottheim, Lövheim, 
Isaksson, Sandman & Gustafsson, 2018; Voyer, Verreault, Mengue, & Morin, 2006). Detta 
gäller även i allra högsta grad också för äldre personer som bor på särskilda boenden 
(Makhlouf, Ayoub & Abdel-Fattah, 2007; Martin et al., 2006; Valenza et al., 2013). 
Thorpy (2012) noterar att sömnstörningar (på engelska sleep disorders) är en paraplyterm 
som innefattar en mängd olika diagnoser, och symtom, som enligt internationella 
klassifikationssystem grupperats i åtta huvudkategorier vilka inkluderar alltifrån olika 
typer av insomni till störningar av den cirkadiska rytmen och parasomnier. Detta 
klassifikationssystem innefattar både primära och sekundära sömnstörningar, vilket 
innebär att de antingen kan härledas till ett annat sjukdomstillstånd och uppfattas då som 
ett symtom till följd av den diagnosen, till exempel depression eller Alzheimers sjukdom 
(sekundär sömnstörning), eller att de inte kan knytas till något annat sjukdomstillstånd utan 
tros ha en endogen orsak (primär sömnstörning) (Thorpy, 2012). Insomni är den vanligaste 
sömnstörningen, men utöver att vara en klinisk diagnos definieras detta också som ett 
symtom som beskrivs av personen, och innebär till exempel svårigheter att somna, att 
bibehålla sömnen, att vakna för tidigt eller en generell upplevelse av att inte vakna utvilad 
(Thorpy, 2012). 
 
Beroende på studiedesign och vilka personer som studeras rapporteras prevalensen av 
sömnstörningar hos äldre personer på särskilt boende ligga mellan 17 och 65 procent 
(Skottheim et al., 2018). Äldre personers sömnstörningar anses bero på ett flertal faktorer, 
bland annat olika sjukdomstillstånd, inklusive psykiatriska sjukdomstillstånd, 
läkemedelsanvändning, samt, såsom beskrivits i föregående stycke, åldersrelaterade 
förändringar i den cirkadiska rytmen och förändringar i sömnens struktur (Martin et al., 
2006). Martin et al. (2006) menar att det finns en stark association mellan 
demenssjukdomar och en försämring av den cirkadiska rytmen som styr sömnen. Punjabi 
(2008) noterar att sömnapné, vilket karaktäriseras som en mängd korta andningsuppehåll 
under sömnen, är en mycket vanlig sömnstörning hos äldre personer och som har stor 
inverkan på livskvalitet på grund av ökad dagtrötthet och nedsatt koncentrationsförmåga. 
Påverkbara faktorer såsom begränsningar i hur mycket dagsljus äldre personer på särskilda 
boenden exponeras för, hur mycket tid de tillbringar till sängs samt en potentiellt störande 
sovmiljö (oljud och ljus) anses också vara bidragande faktorer till sämre sömn hos dessa 
personer (Martin et al., 2006; Valenza et al., 2013). Voyer et al. (2006) noterar att 
depression, som är vanligt hos äldre personer på särskilda boenden, är, tillsammans med 
olika ångesttillstånd, en viktig anledning till sömnstörningar hos dessa äldre personer. 
Makhlouf et al. (2007) noterar också att depression hos äldre på särskilda boenden är 
associerat med försämrad sömn och att det ses i form av frekventa uppvaknanden nattetid. 
Martin et al. (2006) studie visade att en majoritet av de äldre personerna sov alltför mycket 
dagtid och noterades ha störd nattsömn. Data samlades in med hjälp av vårdpersonalens 
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observationer av “dagsovande” hos de äldre personerna samt med hjälp av aktigrafisk 
mätning av deras sömn nattetid (Martin et al., 2006). Martin et al. (2006) ansåg sig inte, på 
grund av studiens utformning, kunna dra några slutsatser kring orsak och verkan men 
noterade att de äldre personerna som deltog i studien nästan aldrig vistades utomhus och att 
de i snitt tillbringade en tredjedel av dagen i sitt rum, till sängs, och att detta kan vara 
faktorer som bidrar till sömnstörningar. Valenzas et al. (2013) studie visade att en stor 
andel av de äldre personerna rapporterade sömnstörningar, och dessa problem ansågs vara 
associerade med nedsatt funktion, såsom aktiviteter i dagligt liv (ADL) men även 
psykologisk och social funktion, och försämrad autonomi. I en senare studie över 
sömnstörningar hos äldre personer boende på äldreboenden i norra Sverige konkluderas att 
sömnstörningar är vanligt hos dessa äldre personer (Skottheim et al., 2018). De tre 
vanligaste sömnstörningar hos dessa äldre personer som rapporterats i denna studie 
(Skottheim et al., 2018, s. 79) är att ”sova längre perioder under dagen”, ”störd nattsömn” 
och ”att vakna tidigt på morgonen”. Personer med kognitiv nedsättning uppvisade fler 
sömnstörningar än personer utan kognitiv nedsättning (Skottheim et al., 2018). Studien 
visar också på en hög förskrivning av sömninducerande- och lugnande läkemedel för dessa 
äldre personer (en fjärdedel av de äldre personerna som deltog i studien hade förskrivits 
dessa läkemedel), trots stora risker för biverkningar och att dessa läkemedel anses ha 
begränsade fördelar, och att de på sikt i sin tur också kan orsaka sömnstörningar 
(Skottheim et al., 2018). Voyer et al. (2006) studie visar på en ännu högre 
läkemedelsanvändning; nästan hälften av de äldre personerna som deltagit i studien hade 
förskrivits benzodiazepiner, detta ofta under en period längre än tre månader. Voyer et al. 
(2006) noterar att många studier över äldre personers sömnstörningar har många 
begränsningar och att detta kan vara anledningen till att denna population därför inte har 
fått optimal behandling för sina besvär. Anledningen till den undermåliga behandlingen 
kan bero på att äldres personers sömn och eventuella besvär inte utreds ordentligt för att 
läkare inte upplever att de har verktyg att behandla dessa besvär (förutom att förskriva 
benzodiazepiner) (Voyer et al., 2006). Neikrug & Ancoli-Israel (2010) menar att 
sömnstörningar hos äldre personer på särskilt boende är underdiagnostiserade och 
underbehandlade, och att detta kan leda till minskad livskvalitet, sjuklighet och dödlighet. 
 
Sjuksköterskans professionella ansvarsområde 
 
Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande beskrivs som de 
fyra grundläggande ansvarsområden för en legitimerad sjuksköterska i Svensk 
sjuksköterskeförenings översättning (2014) av International Council of Nurses (ICN) 
etiska kod för sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförening har i Kompetensbeskrivning 
för sjuksköterskor (2017) sammanfattat och beskrivit innehållet av det ansvar och den roll 
sjuksköterskan åläggs inom dessa områden. Med omvårdnad som huvudämne och tillika 
specifik kompetens förväntas sjuksköterskan att med en humanistisk människosyn kunna ta 
kliniska beslut, ha medicinsk- och beteendevetenskaplig kunskap och bidra till och ha 
förståelse för hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har även ett 
ansvar för att tillgodogöra sig den senast beprövade forskningen som underlag till all 
omvårdnad som bedrivs för att hela tiden utvecklas och fördjupas i sin yrkesroll (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Vidare förväntas sjuksköterskan besitta kunnande i de sex 
kärnkompetenserna bestående av personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 
vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans arbete ska även vila på en värdegrund som 
belyser vikten av att utföra omvårdnadsarbetet med hänsyn till de olika tillstånd av 
sårbarhet som den som söker vård kan befinna sig i och samtidigt värna om personens 
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värdighet, integritet och autonomi. Sjuksköterskan bör alltså; värna den utsatthet det 
innebär att vara i den beroendeställning man försätts i som vårdtagare; bekräfta och 
acceptera det unika i varje enskild individ; försvara och upprätthålla vårdtagarens integritet 
i alla lägen, i synnerhet om personen ej längre har förmåga till självbestämmande, samt 
främja självbestämmande genom att upplysa om rätt att välja (så länge den enskildes val 
inte skadar någon annans självbestämmande), upplysa om rätten till information och 
försäkra att det finns samtycke vid vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). Värdeord som respekt och integritet behöver flätas samman med kontinuerligt etiskt 
reflekterande både hos sjuksköterskan själv men även inom ledning, forskning och 
utbildning som alla bör omfattas av ett etiskt förhållningssätt. ICN’s etiska kod för 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) berör fyra områden där 
sjuksköterskan kan hitta riktlinjer för etiskt handlande: sjuksköterskan och allmänheten, 
sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan 
och medarbetare. Utöver detta ansvarar även sjuksköterskan för att inneha kunskap och 
vara uppdaterad gällande rådande lagar, föreskrifter och övriga styrdokument så att 
yrkesutförandet följer dessa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnadsarbetet går 
ut på att bedöma, diagnostisera, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden. Det är 
sjuksköterskans ansvar att följa denna omvårdnadsprocess i samarbete med personen i 
fokus, närstående och för det aktuella vårdbehovet andra lämpliga professioner inom det 
interprofessionella teamet. Sjuksköterskan ska ha kompetens att identifiera olika behov 
som behöver uppfyllas och problem som behöver lösas utifrån ett holistiskt perspektiv och 
kan innefatta allt från kommunikationsproblem, smärta, sömn och vila, andning, kognition 
med flera (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att ansvara för och leda 
omvårdnadsarbetet bygger på ett intimt samarbete mellan personen och sjuksköterskan 
som därför också ger ett ömsesidigt utbyte (Henderson, 1982). 
 
Teoretisk utgångspunkt: personcentrerad vård 
 
Personcentrerad vård är ett begrepp och arbetssätt som ska genomsyra sjuksköterskans 
arbete och förhållningssätt. Personcentrerad vård är alltså en av de sex kärnkompetenserna 
som ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Detta förhållningssätt innebär framförallt ett paradigmskifte från den biomedicinska 
modellen där sjukdomen/diagnosen står i fokus i vården, till ett holistiskt perspektiv med 
personen bakom sjukdomen i fokus, personen med alla sina erfarenheter och upplevelser. I 
och med detta skifte har språket betydelse; användningen av begreppet “person” är många 
gånger att föredra framför “patient”. Att vara patient är en roll en person har när hen vårdas 
på sjukhus, en roll vilken är reversibel och föränderlig, medan begreppet person syftar till 
något unikt och oersättligt som rör identitet (Kristensson Uggla, 2014).  
 
De tre hörnstenarna inom personcentrerad vård är partnerskapet, patientberättelsen och 
dokumentation (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Partnerskapet är det mest centrala 
begreppet inom personcentrerad vård och innebär ett fokus på relationen mellan personen 
och vårdare och en ömsesidig respekt för varandras okränkbara värde och för varandras 
olika kompetenser (personen som expert på sin upplevelse av sjukdom/ohälsa och vårdaren 
som besittare av mer specifik kunskap om omvårdnad/medicin). Detta begrepp innefattar 
också att den som vårdar behöver vara medveten om asymmetrin i detta partnerskap och 
därmed krävs en förståelse för personens sårbarhet i sin roll som patient. Vårdpersonalens 
professionella kunskap innebär mer makt och därmed ett stort ansvar att värna personens 
integritet och autonomi (Kristensson Uggla, 2014). Patientberättelsen, det vill säga 
personens subjektiva beskrivning av sin sjukdom, är det andra viktiga begreppet inom 
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personcentrerad vård, vilket innebär att man som vårdpersonal verkligen tar sig tid att 
lyssna på personen och dess närstående för att få en god bild av personens upplevelse av 
och förståelse för sin sjukdom, hens vilja, önskningar och behov (Ekman et al., 2014). Det 
aktiva lyssnandet innebär att vårdpersonalen ställer följdfrågor för att exempelvis klargöra 
vad som verkligen är viktigt för den enskilda personen. Dessutom är det viktigt att 
personens berättelse analyseras i nära anslutning till att den tas emot, detta för att 
vårdpersonalen ska kunna fylla i information som kanske saknas (Ekman et al., 2014). 
Denna rika berättelse bör sedan ligga till grund för utformningen av vården, vilket alltså 
bör ske i partnerskap med personen. Den tredje viktiga grundstenen i personcentrerad vård 
är dokumentationen. Patientjournalen bör vara ett levande dokument som uppdateras 
kontinuerligt och bör innehålla patientberättelsen, den i partnerskap utformade hälsoplanen 
med mål och aktiviteter som syftar till att främja hälsa i enlighet med personens 
önskningar. En viktig del i detta är att personen självklart har rätt att ta del av denna 
dokumentation och att den är tillgänglig för relevant personal för att säkerställa att 
personen ska slippa upprepa sin berättelse vid flera tillfällen. Dokumentationen över 
hälsoplanen ska ses som ett kontrakt mellan vårdgivaren och personen (Ekman et al., 
2014). 
  
En förutsättning för att kunna arbeta personcentrerat är att den kontext där vården sker är 
inkluderande och demokratisk och att energi läggs på att skapa fungerande teamarbete och 
goda kollegiala relationer (McCormack et al., 2010). Ett personcentrerat förhållningssätt 
handlar alltså inte bara om hur sjuksköterskan förhåller sig till de personer hen vårdar utan 
lika mycket om förhållningssättet gentemot sina medarbetare (McCormack et al., 2010).  
 
Omvårdnadsåtgärder med fokus på äldre personer 
 
Sjuksköterskan är ansvarig för att ordinera och utföra en mängd olika omvårdnadsåtgärder. 
En omvårdnadsåtgärd definieras som en “enskild handling - behandling, procedur eller 
aktivitet - som avser att uppnå det förväntade resultatet (målet) för en omvårdnadsdiagnos 
som sjuksköterskan är ansvarig för” (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014, s. 114).  Det är 
alltså omvårdnadsdiagnosen (exempelvis sömnsvårigheter) eller målet (förbättrad sömn) 
som styr vilken eller vilka omvårdnadsåtgärder som väljs. Omvårdnadsåtgärder definieras 
vidare som de handlingar sjuksköterskan, eller annan personal, utför med fokus på 
prevention, behandling eller hälsofrämjande insatser för att den person som behöver vård 
ska tillfriskna eller för att hens säkerhet och välbefinnande ska värnas (Björvell & Thorell-
Ekstrand, 2014).  
 
I fokus i denna litteraturöversikt står omvårdnadsåtgärder som är hälsofrämjande i relation 
till sömn, dessa omfattas dels av åtgärder som är yrkesspecifika för sjuksköterskan och dels 
de som är yrkesneutrala och vilka kan utföras av andra i det interprofessionella teamet 
(Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Med hjälp av Svenska Akademiens ordlista och 
ordbok där främja betyder “hjälpa fram, understödja” och “skapa gynnsamma förut-
sättningar för”, definieras hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som åtgärder som ämnar 
understödja och skapa gynnsamma förutsättningar för hälsa, i detta fall med fokus på sömn 
(Svenska Akademien, 2019). Henderson (1982) menar att sömn är ett grundläggande 
mänskligt behov och att sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa (den på sjukhus 
inneliggande) personen till vila och sömn genom olika åtgärder. Dessa åtgärder kan bland 
annat inkludera massage, att låta personen lyssna på musik eller att sjuksköterskan ser till 
att personen skyddas mot störande ljud och lukter. Framförallt framhålls att det är den 
mänskliga kontakten och sjuksköterskans närvaro som främjar sömn genom att den som 
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vårdas känner sig lugnare och mindre ensam (Henderson, 1982). Hendersons 
omvårdnadsteori framhåller att sjuksköterskans speciella arbetsuppgift är att utföra olika 
åtgärder som personen själv skulle utföra om hen hade “erforderlig kraft, vilja och 
kunskap”, detta med fokus på främjandet av hälsa och på tillfrisknande (Henderson, 1982, 
s. 10). Hendersons teoretiska modell kan med fördel appliceras i kontexten av omvårdnad 
av äldre. Omvårdnad av äldre personer innebär att ett holistiskt perspektiv och 
personcentrerat arbetssätt är nödvändigt eftersom många äldre har omfattande vårdbehov 
på grund av multisjuklighet och med detta ökad bräcklighet (Craig, 2019). Detta arbetssätt 
innebär bland annat att sjuksköterskan har ett ansvar att göra en djupgående bedömning av 
den äldre personens olika behov och engagera andra professioner som bör involveras i 
omvårdnaden av den äldre personen (Craig, 2019). Béphage (2005) noterar speciellt vikten 
av det interprofessionella teamet i omvårdnaden av äldre personer då multisjuklighet ger 
upphov till en rad behov som i vissa fall kräver en vidare kompetens utöver 
sjuksköterskans fokusområde, och möjliggörs av det helhetsperspektiv som samarbete över 
professionsgränserna kan ge. Inom ramen för vård på särskilt boende består dessa 
interprofessionella team ofta av legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter vilka tillsammans med omsorgspersonalen bör samarbeta för att 
tillhandahålla vård och omsorg av hög kvalitet (Rämgård & Wijk, 2017). Omvårdnad med 
inriktning mot äldre personer innebär också att stödja och stärka den äldres inneboende 
vilja och resurser. Detta kan innefatta att uppmuntra till försök att själv utföra aktiviteter i 
det dagliga livet (ADL), trots att det kanske går långsamt, eller att uppmuntra till att den 
äldre själv får välja om hen vill delta i olika aktiviteter. Omvårdnaden handlar också om att 
kompensera för kroppens åldrande vilket i sig ofta innebär en större sårbarhet till följd av 
försämrade funktioner såsom nedsatt hörsel, syn, och kognitiv svikt. Denna kompensation 
tar sig uttryck i form av hjälpmedel såsom användandet av exempelvis 
förflyttningshjälpmedel och hörapparat (Nygren & Lundman, 2014). I omvårdnaden av 
äldre personer bör det också ingå ett ansvar att hjälpa den äldre att hitta en bra balans 
mellan aktivitet och vila för att på så sätt främja hälsa. En annan viktig omvårdnadsåtgärd 
är att hjälpa den äldre personen att känna mening och hopp i tillvaron, trots att denna 
kanske kantas av förluster i form av nedsatt kroppslig och kognitiv funktion (Nygren & 
Lundgren, 2014).  
 
Problemformulering  
 
Sömn hos äldre personer på särskilt boende får anses vara något av en bristvara, och med 
vetskapen om att sömn är en förutsättning för livskvalitet och god hälsa, är det av största 
vikt att fokus läggs på att förbättra sömnen hos dessa äldre personer. Sömnstörningar hos 
äldre personer boende på särskilt boende är underdiagnostiserade och under- eller 
felbehandlade (vilket kan bidra till icke optimal hälsa hos dessa personer). Den 
farmakologiska behandlingen av äldre personers sömnstörningar är inte tillfredsställande 
dels på grund av risker för biverkningar i form av dagtrötthet och fall, och dels på grund av 
att det finns risk för ytterligare störd sömn vid långvarig användning. Studier 
rekommenderar olika icke-farmakologiska strategier och omvårdnadsåtgärder för att 
främja sömn hos äldre personer på särskilt boende. Det verkar dock inte finnas någon 
aktuell övergripande bild av vilka metoder som fungerar bäst och hur de kan anpassas till 
särskilda boenden och de specifika förutsättningar som råder där. Sjuksköterskan med sitt 
ansvar för omvårdnad får anses ha en stor möjlighet att påverka inriktningen på vården, 
med ett ökat fokus på omvårdnadsåtgärder som främjar sömn. 
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SYFTE  
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera och sammanställa evidensbaserade 
omvårdnadsåtgärder som främjar sömn hos äldre personer boende på särskilt boende.  
 
METOD 
   
Design 
  
Med en litteraturöversikt som studiedesign har författaren möjlighet att inom ett specifikt 
område bidra till det existerande kunskapsläget genom att på ett systematiskt sätt 
sammanställa forskningsstudier men även identifiera kunskapsluckor samt identifiera 
studier som behöver förnyas för att ha fortsatt relevans (Polit & Beck, 2017). En 
litteraturöversikt ska vara systematiskt och transparent utförd med tydligt redovisade 
urvalskriterier precis likt, som Rosén (2017) beskriver, tillvägagångssättet för 
sammanställandet av en systematisk litteraturöversikt. Svagheter som kan återfinnas i en 
icke systematisk översikt innefattar bland annat partiskhet hos författaren då översikten 
riskerar att baseras på, för författaren, i förväg känd litteratur. För att undvika detta bör 
strategin och processen för utförandet av en litteraturöversikt alltså följa samma principer 
och steg som vid en systematisk litteraturöversikt som per definition ställer högre krav på 
tillförlitlighet (Rosén, 2017). Arbetet med denna litteraturöversikt inleddes med en 
frågeformulering som sedan besvarades genom en strukturerad och transparent systematisk 
sökning av, för frågan, relevant litteratur. Resultatet av sökningen sammanställdes, 
kvalitetsgranskades, analyserades och tolkades och författarna lyfte sedan fram dessa samt 
egna slutsatser i en avslutande diskussion (Polit & Beck, 2017). Läsarna ges, genom 
transparent redovisning av de sökord som använts, urvalskriterier samt strategier och 
kvalitetsgranskningar, möjligheten att på egen hand skapa sig en uppfattning om att all, för 
frågeställningen, relevant litteratur har inkluderats i översikten och att de slutsatser som 
dragits är trovärdiga. Detta för att i största möjliga mån undvika risk för bias likt beskrivet 
ovan (Rosén, 2017).  
 
Urval  

Tydliga avgränsningar i urvalet av studier som inkluderades i litteraturöversikten gjordes, 
såsom rekommenderas av Polit & Beck (2017), för att säkerställa att sökningen var 
reproducerbar, men framförallt att materialet besvarade syftet.  

De vetenskapliga artiklar som inkluderats i den aktuella översikten innefattar empiriska 
studier på personer över 65 år boende på särskilt boende. Endast artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, på engelska, under tidsspannet 2009 - 2019 inkluderades. Studier 
som rörde icke-farmakologiska åtgärder för att främja sömn inkluderades, däremot 
exkluderades studier som rörde medicinska eller farmakologiska åtgärder. Åtgärder som 
syftade till att främja sömn hos äldre personer som bor hemma exkluderades. Kvantitativa 
studier, med varierande design, inkluderades i litteraturöversikten.  

Ingen avgränsning gjordes relaterat till studiedeltagarnas hälsotillstånd, vilket till exempel 
innebar att studier på personer med och utan demenssjukdomar inkluderades i 
litteraturöversikten. 
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Datainsamling  

Datainsamlingen startade med en inventering av relevanta sökord i ämnet i MeSH-
databasen. MeSH står för “Medical Subject Headings”och är National Library of 
Medicines ordlista med synonymer som används för att indexera vetenskapliga artiklar i 
databasen PubMed (Polit & Beck, 2017). PubMed är en databas som består av mer än 30 
miljoner citeringar från biomedicinsk litteratur från framförallt MEDLINE (National 
Library of Medicines databas) men även online-böcker (Polit & Beck, 2017). De sökord 
som identifierats för sömn och sömnstörningar var MeSH-termerna “Sleep" och "Sleep 
Wake Disorders", vilkas underkategorier också inkluderades i sökningen. Sökorden 
gällande sömn kombinerades i en blocksökning med MeSH-termen “Residential facilities”, 
vilket var den term som ansågs bäst överensstämma med den svenska termen “särskilt 
boende”. Även här inkluderades underkategorier såsom “Homes for the Aged” och 
“Nursing Homes”. Underkategorier till MeSH-termen “Residential facilities” inkluderar 
även t ex “Halfway Houses” och “Orphanages” men detta korrigerades för i sökningen 
genom att applicera det ovan beskrivna inklusionskriteriet för ålder (65+ år). En 
blocksökning gjordes med hjälp av booleska operatorer, ”AND” och ”OR”, som beskrivs 
av Polit & Beck (2017) som en strategi för att begränsa och/eller utvidga en 
databassökning. Blocksökningen i PubMed utfördes med en kombination av termerna 
“Sleep” ELLER “Sleep Wake Disorders” OCH “Residential Facilities” och de ovan 
beskrivna begränsningarna, vilket gav 100 sökträffar. Av dessa identifierades 26 abstrakt 
som ansågs relevanta i förhållande till den aktuella litteraturstudiens syfte och 
urvalskriterier som beskrivits ovan.  

En motsvarande sökning gjordes i databasen CINAHL Complete. CINAHL Complete står 
för Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Polit & Beck, 2017) och är 
en databas som innehåller artiklar från vetenskapliga tidskrifter med inriktning mot 
omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin. CINAHLS motsvarighet till PubMeds 
MeSH-termer är “CINAHL Subject Headings” och de termer som valdes var “Sleep” 
ELLER “Sleep Disorders”, båda med underkategorier inkluderade, och sökningen gjordes i 
kombination med termen “Residential Facilities” (med underkategorier inkluderade). 
Samma begränsningar som användes i sökningen i PubMed applicerades, med tillägget att 
artiklarna också skulle vara “peer reviewed” och att de tillhörde kategorin “research 
article”. Blocksökningen gav total 45 sökträffar varav 24 abstrakt bedömdes som relevanta 
och lästes. Av de 26 abstrakt som lästes i PubMed återfanns nio i listan av de 24 abstrakt 
som i CINAHL-sökningen identifierats som relevanta. Efter att ha läst de totalt 41 
abstrakten bedömdes 22 vara relevanta och av tillräcklig kvalitet för den aktuella 
litteraturöversikten varpå dessa laddades ner i fulltext eller beställdes via Sophiahemmets 
bibliotek. En artikel föll bort i den sållning då den inte kunde beställas via biblioteket. 
Totalt lästes 21 artiklar, varav 14 bedömdes vara relevanta i förhållande till 
litteraturöversiktens syfte. Ytterligare en artikel identifierades genom PubMeds funktion 
som föreslår till ämnet relaterade artiklar. Tillsammans utgjorde dessa 15 artiklar 
underlaget för den påföljande dataanalysen. Litteratursökningen och sållningen utfördes 
alltså på så sätt att artiklar som bedömdes kunna svara på den aktuella litteraturöversiktens 
syfte inkluderades, såsom beskrivits av Rosén (2017). En sammanfattning av 
databassökningarna presenteras i Tabell 1, nedan.  
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och Cinahl 
 

 
Kvalitetsgranskning  
 
Granskning av kvaliteten hos forskningsstudier är ett viktigt led i att säkerställa att de 
studier som inkluderas i en litteraturöversikt håller tillräcklig standard för att kunna 
användas som underlag för exempelvis nya riktlinjer inom en viss behandlingsform (Rosén 
(2017). För att säkerställa evidensbaserad kvalitetsgranskning av utvalda artiklar användes 
Sophiahemmet Högskolas fastställda bedömningsunderlag (Bilaga B) som stöd för 
kvalificering och kvalitet. Underlaget är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 
(1999) och William, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) och beskriver tre (III) 
kvalitetsgraderingar. Artiklar som erhöll kvalitetsgradering I-II enligt 
bedömningsunderlaget inkluderades i den aktuella litteraturöversikten. Reliabiliteten 
stärktes ytterligare av att båda författarna separat granskade samtliga, för 
litteraturöversikten, utvalda artiklar (Henricson, 2017). 
 
Dataanalys  
 
Dataanalys innebär att informationen i de utvalda och kritiskt granskade artiklarna 
analyseras och sammanställs med syftet att hitta teman och mönster men även 
oregelbundenheter och luckor (Polit & Beck, 2017). Analysen av de utvalda artiklarna 
utfördes i fem steg, såsom översiktligt beskrivits av Friberg (2017). Initialt lästes de 21 
utvalda artiklarna för att kritiskt granska kvaliteten och relevansen i förhållande till 
litteraturöversiktens syfte. Efter noggrann granskning valdes sedan 15 artiklar ut för analys 
i den aktuella litteraturöversikten. Artiklarna lästes noggrant av båda författarna för att 
erhålla en fullgod förståelse, för att sedan sammanfatta respektive artikel i ett kort stycke. 

Datum 
Databas 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

2/9 2019 

PubMed 
(("Sleep"[Mesh]) OR 
("Sleep Wake 
Disorders"[Mesh]))) 
AND ("Residential 
Facilities"[Mesh]) 

age +65, english, 
humans, 10 years 

100 26 15 11 

3/9 2019 

Cinahl 
(MH "Residential 
Facilities+") AND ((MH 
"Sleep+") OR (MH 
"Sleep Disorders+")) 

Published Date: 20090101-
20191231; Peer Reviewed; 
Research Article; English 
Language; Human; Age 
Groups: Aged: 65+ years 

45 24  
(-9 från 

PubMed) 

6 3 

TOTALT 145 41 21 14 
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Nästa steg i analysen av materialet innefattade utvecklandet av en matris, vilket på ett 
överskådligt sätt dokumenterade och presenterade nyckelinformation från respektive 
forskningsartikel. Denna metod rekommenderas av Polit & Beck (2017) när man som 
forskare har en relativt stor mängd data, i detta fall forskningsstudier presenterade i form 
av vetenskapliga artiklar, att sammanställa och analysera på ett överskådligt sätt. Denna 
metod möjliggör också en senare tematisk analys av resultaten (Polit & Beck, 2017). 
Information som presenteras i matrisen inkluderar bland annat basdata om studierna 
(publiceringsår och land i vilken studien genomförts) men framförallt information om 
studiens design, urval, analysmetoder och resultat. Den sammanställda informationen i 
matrisen analyserades sedan med syftet att redogöra för skillnader och likheter i studiernas 
teoretiska utgångspunkt, metod, analysmetoder och resultat (Friberg, 2017). Denna typ av 
analysmetod lämpar sig för en begränsad litteraturöversikt där de studier som inkluderas 
omfattar olika forskningsmetoder (kvantitativa och kvalitativa) och med olika design. Det 
är därför inte möjligt att utföra en metaanalys eller metasyntes, eftersom det enligt Polit & 
Beck (2017) förutsätter att forskningsfråga och studiedesign är väldigt lika, om inte 
identiska. Nästa steg i dataanalysen var att gruppera de i matrisen presenterade resultaten i 
olika kategorier för att ytterligare åskådliggöra materialet och möjliggöra en djupare 
analys. Kategorierna i den aktuella litteraturöversikten inkluderade olika 
omvårdnadsåtgärder såsom exempelvis fysisk aktivitet, ljusterapi och akupressur/ lätt 
massage.  
 
Forskningsetiska överväganden  
 
I denna litteraturöversikt har samtliga forskningsartiklar granskats med avsikt att avgöra 
huruvida studierna har utförts enligt gällande etiska koder, exempelvis 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Granskningen gjordes även 
med avsikt att säkerställa att samtliga studier följt nationella riktlinjer samt om de hade 
genomgått etikprövning via respektive nationell etikprövningsnämnd. Eftersom den 
aktuella litteraturöversikten avsåg att granska studier som omfattar en i synnerhet sårbar 
grupp (det vill säga äldre personer boende på särskilda boenden som vanligt 
förekommande lever med kognitiva nedsättningar) var det speciellt viktigt, såsom 
diskuterats av Polit & Beck (2017), att undersöka hur man som forskare har erhållit 
informerat samtycke från studiedeltagarna. Utöver denna granskning av materialet var 
målsättningen att analysera och presentera underlaget på ett objektivt sätt utan att 
förvanska andemeningen av enskilda studier. Vidare lades största vikt vid att underlaget 
var representativt för ämnet, och att inga studier uteslöts på oklara grunder (Rosén, 2017).  
 
RESULTAT 
  
Denna litteraturöversikts resultat består av fyra kategorier utifrån typ av sömnfrämjande 
intervention som har undersökts; fysiska och sociala aktiviteter för att främja sömn; 
sömnfrämjande kunskapsutveckling för personal och äldre personer, ljusterapi för att 
stödja dygnsrytmen, samt akupressur och lätt massage i sömnfrämjande syfte, vilka 
presenteras nedan.  
 
Fysiska och sociala aktiviteter för att främja sömn 
 
Sömnfrämjande interventioner som avslappningsövningar, styrketräning, gångträning och 
yoga har, isolerat samt i kombination med sociala aktiviteter, visat på förbättringar av 
variabler som sömnkvalitet, sömneffektivitet, insomningstid och färre antal uppvaknanden 
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under natten. Dessa positiva effekter noterades genom att de äldre personerna antingen 
skattade sin upplevelse av sömnen via olika validerade självskattningsinstrument, eller att 
detta gjordes med hjälp av objektiva mätningar i form av aktigrafi och/eller 
polysomnografi (Chen et al., 2010; Chen, Huang, Cheng, Li, Chang, 2015; Chen, Li, 
Huang, & Cheng, 2016; Herrick, Bliwise, Puri, Rogers, & Richards, 2014; Kuck, Pantke, 
& Flick, 2014; Richards et al., 2011; Örsal, Alparslan, Özkaraman, & Sönmez, 2014). De 
fysiska aktiviteterna inkluderade bland annat styrketräning, gångövningar, balansövningar 
och uthållighetsövningar med redskap som styrketräningsmaskiner, hopprep, elastiska 
band och vikter medan sociala aktiviteter gick ut på minnesövningar, lekar med 
finmotoriska moment och samtal med medboende och personal (Chen et al., 2014; Kuck et 
al., 2014; Richards et al., 2011). Avslappningsövningarna bestod av progressiv 
muskelavslappning som de äldre personerna uppmanades att utföra i anslutning till 
sänggående. Övningarna gick ut på att spänna och slappna av stora muskelgrupper i 
kroppens alla delar. Målet var att personerna skulle utföra övningarna i genomsnitt 30 
minuter i en vecka under uppsikt av en sjuksköterska (Örsal et al., 2014). Yogan var 
anpassad för personer med reducerad flexibilitet, därav lämplig för äldre människor, och 
utarbetad av forskarna själva och väl beprövad bland äldre personer. Ett program med 
varierande innehåll (stretch, hatha yoga, avslappning, meditation) och kontinuerlig 
djupandning leddes av certifierade instruktörer i pass om 70 minuter vardera (Chen et al., 
2010). Samtliga aktiviteter utfördes i gruppform under ledning av sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, volontärer eller forskarna själva (samtliga utbildade i 
respektive aktivitet) och pågick under en tidsperiod av sju veckor upp till 12 månader, med 
undantag för avslappningsstudien som endast pågick i en vecka (Chen et al., 2010; Chen et 
al., 2015; Chen et al., 2016; Herrick et al., 2014; Kuck et al., 2014; Richards et al., 2011; 
Örsal et al., 2014). Sömnens totala längd förkortades, enligt subjektiva skattningar, hos 
personer som fick utföra yoga under sex månader; däremot förbättrades sömnens kvalitet 
överlag samt ledde till en minskning av dagtrötthet och håglöshet hos dessa personer (Chen 
et al, 2010). Försämringar i sömnkvalitet noterades över tid hos de personer som fått 
sedvanlig omvårdnad istället för interventioner i form av fysiska aktiviteter (Chen et al., 
2010; Chen et al., 2014; Chen et al., 2016). Förekomsten av depression hos de äldre 
personerna var en variabel som i några fall undersöktes i samband med mätning av sömnen 
(Chen et al., 2010; Chen et al., 2014; Kuck et al., 2014) och en förbättring av depressiva 
symtom och tecken noterades hos de äldre personerna efter avslutad intervention (Chen et 
al., 2010; Chen et al., 2014). 
 
Sömnfrämjande kunskapsutveckling för personal och äldre personer 
 
Utbildningssatsningar, för personal och äldre personer som bor på SÄBO, med avsikt att 
på olika sätt främja sömn hos de senare, visade i subjektiva skattningar och objektiva 
mätningar på samlat positivt resultat (Dolu & Nahcivan, 2019; El Kady, Ibrahim & 
Mohamed, 2011; Li, Grandner, Chang, Jungquist & Porock, 2017; McCurry, LaFazia, 
Pike, Logsdon & Teri, 2012). Den utbildning som riktades till sjuksköterskor och övrig 
omsorgspersonal bestod av utbildning i personcentrerad demensvård i syfte att främja 
sömn hos de äldre personerna i form av icke-farmakologiska strategier genom att erbjuda 
dem meningsfulla aktiviteter och social samvaro, eller individuellt utformade 
sömnstrategier för varje enskild person (Li et al., 2017; McCurry et al., 2012). I 
utbildningen som riktade sig till personalen ingick både teori och praktik där 
övningsuppgifter och rollspel användes som metoder då aktiv inlärning ansågs bidra till 
fördjupad förståelse för de utmaningar som arbete med personer med demens innebär, samt 
att utveckla nya strategier i att hantera dessa (Li et al., 2017). Övriga inslag i utbildningen 
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var bland annat att förmedla kunskap kring karaktäristiska sömnvanor hos personer med 
demens, vad som anses vara associerat med sömnstörningar och vilka strategier som kan 
tänkas främja sömn hos dessa personer (McCurry et al., 2012). Ett antal 
utbildningssatsningar riktades både till personal och äldre personer på särskilda boenden, 
dessa med fokus på att bland annat lära ut sömnhygieniska principer (vilket definieras som 
åtgärder som uppmuntrar sömnfrämjande beteenden (Béphage, 2005)), ge information om 
faktorer som påverkar sömnen vid åldrande samt ge förslag på praktiska åtgärder vid 
sömnbesvär (Dolu & Nahcivan, 2019; El Kady et al., 2011; McCurry et al., 2012). Hos 
äldre personer med sömnstörningar användes motiverande samtal för utformning av ett 
individualiserat sömnprogram under ledning av sjuksköterskan och kognitiv beteendeterapi 
som interventioner för att försöka bryta negativa attityder kring sömn och okunskap 
gällande sömnhygien för att på så sätt istället främja sömn (Dolu et al., 2019; Heba et al., 
2012). Genom att hjälpa personen att identifiera de symtom och sömnmönster som gett 
upphov till sömnstörningen kunde individuella sömnhanteringsstrategier utformas i 
samspel mellan personen och sjuksköterskan som integrerade detta med hjälp av 
motiverande samtal en gång i veckan under fyra veckor (Dolu et al., 2019). Den 
undervisning som använde kognitiv beteendeterapi som metod skedde i form av workshops 
uppdelat på fyra tillfällen under en vecka, ledda av forskarna själva, där målet var att öka 
kunskap och förståelse hos de äldre personerna för vad som kan påverka sömnen negativt 
(exempelvis att inta koffein, träna eller äta svårsmält mat för sent på kvällen) och på så sätt 
hjälpa dem att själva identifiera negativa mönster och rutiner, bryta dem och på så sätt 
främja sin egen sömn (Heba et al., 2012). En minskning i dagsovande noterades hos de 
boende, där omsorg utfördes av personal utbildad i personcentrerad demensvård samt en 
oförändrad daglig inaktivitet, det senare i jämförelse med personer i kontrollgruppen som 
endast fick sedvanlig omvårdnad (Li et al., 2017; McCurry et al., 2012). Med de satsningar 
som fokuserade på utbildning av personal och personer boendes på SÄBO noterades det, 
hos de boende, en förbättring av sömnens variabler såsom exempelvis sömnens totala 
längd, antal uppvaknanden under natten, subjektivt upplevd sömnkvalitet, och hos de 
boende med demensdiagnoser noterades en minskning av beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demens (Dolu & Nahcivan, 2019; El Kady et al., 2011; Li et al., 2017; 
McCurry et al., 2012). Sjuksköterskeledd utbildning i sömnhygien minskade enligt 
aktigrafisk mätning de äldre personernas totala vakentid under natten, antal uppvaknanden 
samt förbättrade sömneffektiviteten, däremot sågs inga statistiskt signifikanta förbättringar 
av självskattad sömnkvalitet (förutom upplevelsen av antal uppvaknanden) i jämförelse 
med de äldre personer som fått sedvanlig vård (Dolu & Nahcivan, 2019). Ett bifynd som 
framträdde under sammanställningen av resultaten av de olika interventionerna var att det 
enligt både objektiva och subjektiva mätningar noterades en minskning av depressiva 
symtom och tecken hos de äldre personerna (Dolu & Nahcivan, 2019; McCurry et al., 
2012).  
 
Ljusterapi med avsikt att stödja dygnsrytmen 
 
Ljusterapi, där personer exponeras för naturligt solljus eller artificiellt ljus från en 
installerad ljuskälla, visar enligt självskattningar på positiva effekter på nattsömnens 
varaktighet och kvalitet, samt förbättringar i form av minskad dagtrötthet och en 
minskning av tiden det tar att somna på kvällen för dessa personer (Akyar & Akdemir, 
2014; Düzgün & Durmaz Akyol, 2017). Fynden gällande ljusterapi i form av naturligt 
solljus visade en förbättring av personernas upplevda sömnkvalitet vid exponering i 30 
minuter; längre exponeringstid visade ingen ytterligare förbättring av sömnen (Düzgün & 
Durmaz Akyol, 2017). Sömnens totala längd, hos de äldre personerna som deltog i studien, 
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var den variabel av sömnen som noterades ha minst förbättring, till skillnad från 
självupplevd sömnkvalitet och sömneffektivitet (vilket uttrycks i procent och beskriver den 
självupplevda skillnaden mellan tiden personen tillbringar i sängen och tiden hen faktiskt 
sover) (Akyar & Akdemir, 2014).  
 
Akupressur och lätt massage i sömnfrämjande syfte 
 
Akupressur är en massageteknik där tryck appliceras på huden vid specifika punkter på 
kroppen (akupunkter och meridianer) som enligt kinesisk traditionell medicin anses hjälpa 
de flöden som främjar god hälsa (Reza et al., 2010). I den aktuella interventionen valdes 
dessa punkter utefter vilka som enligt traditionell kinesisk medicin anses påverka sömn. 
Akupressur noterades ha god effekt på de äldre personernas upplevelse av sömnens längd, 
kvalitet och insomningstid enligt subjektiva skattningar (Reza et al., 2010). Detta positiva 
resultatet stärktes ytterligare av att en eventuell placeboeffekt eliminerades genom att en 
annan grupp av äldre personer fick en intervention av så kallad “bluffakupressur” (utöver 
en tredje grupp som endast fick sedvanlig vård). Denna utfördes på punkter strax bortanför 
de som identifierats och använts i den ”äkta” akupressuren (Reza et al., 2010). De personer 
som fick “bluffakupressur”, samt den grupp av personer som inte fått någon intervention 
alls, noterades inte uppleva de förbättringar av sin sömn som den ”äkta” akupressuren 
åstadkom (Reza et al., 2010). Långsam, lätt ryggmassage noterades inte ha någon statistiskt 
signifikant effekt på sömnens längd eller effektivitet i jämförelse med de personer som inte 
fick ta del av massageinterventionen; detta enligt aktigrafisk mätning (Harris, Richards & 
Grando, 2012). Interventionen utfördes i personens rum vid tid för sänggående och efter att 
den vanliga kvällsrutinen var avslutad. Rummets atmosfär korrigerades så att behaglig 
belysning och temperatur säkerställdes och därefter utfördes massagen med upprepade 
långsamma, lätta smekningar över ryggen i tre minuter (Harris et al., 2012). Vid 
granskning av enbart resultaten hos den grupp av äldre personer som fått lätt massage 
noterades en förbättring av sömneffektivitet- och längd efter avslutad intervention (Harris 
et al., 2012). Dock visade resultat av denna typ av massageintervention inte på en 
förbättring av sömnens längd eller effektivitet, enligt objektiva mätmetoder (aktigrafisk 
mätning), i jämförelse med sömnen hos de personer som inte tagit del av 
massageinterventionen. Däremot var det tydligt att interventionen mottogs positivt av de 
äldre personerna (Harris et al., 2012). 
 
DISKUSSION  
 
Resultatdiskussion 
  
Syftet med den aktuella litteraturöversikten var att identifiera och sammanställa 
omvårdnadsåtgärder som kan främja sömn för äldre personer på särskilt boende.  
Resultatet av litteraturöversikten visade att samtliga studier som inkluderats, vilka 
beskriver olika yrkesspecifika och yrkesneutrala omvårdnadsåtgärder med syfte att främja 
sömn, generellt hade positiva effekter på sömnen. 
  
Ett huvudresultat visar att majoriteten av studierna i denna litteraturöversikt har studerat 
effekterna av olika typer av fysisk aktivitet, i vissa fall kombinerat med olika sociala 
aktiviteter, på sömnen hos äldre personer på SÄBO. De positiva resultat som dessa 
interventioner hade på de äldre personernas sömn speglas i en metaanalys (Kredlow, 
Capozzoli, Hearon, Calkins & Otto, 2015) som undersökt olika typer av fysisk aktivitets 
effekt på sömn och där författarna drar slutsatsen att det finns starka belägg för att 
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regelbunden fysisk aktivitet har måttlig positiv effekt på sömnen hos friska personer, men i 
synnerhet ses en positiv effekt hos personer med bekräftade sömnstörningar. I denna 
litteraturöversikt hade de äldre personer som fått ta del av olika sömnfrämjande 
interventioner i form av exempelvis yoga, styrketräning och promenader alla 
dokumenterade sömnstörningar innan påbörjad intervention. Detta talar för att fysisk 
aktivitet skulle ha förväntad god effekt på sömnen, i enlighet med tidigare 
forskningsresultat (Kredlow et al., 2015). Denna litteraturöversikts resultat belyser i allra 
högsta grad den viktiga roll det interprofessionella teamet har i omvårdnaden av äldre 
personer, då de studier som undersökt olika typer av fysisk aktivitet beskriver hur de olika 
gruppaktiviteterna letts av sjuksköterskan men även av exempelvis fysioterapeuter eller 
arbetsterapeuter. Detta fynd belyser sjuksköterskans viktiga roll i att förmedla kunskap om 
hur fysisk aktivitet och sociala aktiviteter kan främja sömn hos äldre personer samt att 
ordinera dessa aktiviteter som sedan kan utföras av andra professioner inom teamet och av 
sjuksköterskan själv. De fynd som gjorts gällande olika typer av fysisk aktivitets positiva 
effekter på självupplevd sömnkvalitet hos äldre personer (vilket i vissa fall också 
återspeglas i objektiva mätningar av sömnen) åskådliggör också möjligheten för 
sjuksköterskan att tillsammans med den äldre personen välja en aktivitet som passar den 
enskilda personens specifika behov. Enligt ett personcentrerat förhållningssätt där 
personens vilja och önskningar kring sin egen vård och omsorg står i fokus (Ekman et al., 
2014) bör möjligheten att välja typ av aktivitet vara en självklarhet. Ett bifynd under 
genomgången av litteraturen var upptäckten att Taiwan förefaller ligga i framkant inom 
forskning på sömnfrämjande fysiska aktiviteter, med en aktiv forskargrupp som publicerat 
en rad artiklar (Chen et al., 2010; Chen et al., 2015; Chen et al., 2016).  
 
I samtliga studier förutom de som undersökt effekterna av ljusterapi, framgår det att 
interventionerna innehöll inslag av mellanmänskliga interaktioner i olika former vilket vid 
analys av resultaten ansågs eventuellt kunna vara en delförklaring till de positiva resultaten 
på sömnen hos de äldre personerna. Även om de studier på ljusterapi inte specifikt nämner 
huruvida de interventioner som gjordes innebar interaktion med andra äldre personer på 
boendet eller personal kan det spekuleras kring att även dessa interventioner med stor 
sannolikhet innebar mellanmänskligt utbyte i någon form. Detta fynd anses möjligen kunna 
bidra till en slutsats att den positiva effekten av alla dessa, sinsemellan olika, interventioner 
kanske beror på det mänskliga mötet snarare än den specifika interventionen. Detta knyter 
an till Hendersons (1982) iakttagelse att det mänskliga mötet, som kan innebära tröst och 
att personen känner sig mindre ensam, är en synnerligen viktig del i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete och är i sig själv hälsofrämjande. Detta fenomen återspeglas i den studie 
som undersökt effekten av långsam, lätt ryggmassage av äldre personer (Harris et al., 
2012). Denna studie visade förvisso inte på någon förbättring av sömnen enligt objektiva 
mätningar med aktigrafi, men den får anses ha en klinisk relevans då de äldre personerna 
visade stor uppskattning när de blev masserade. Detta belyser också en viktig 
frågeställning som växte fram under arbetet med dataanalysen i denna litteraturöversikt; 
sömn är förvisso en av förutsättningarna för hälsa och livskvalitet hos äldre personer men 
att med objektiva mätmetoder undersöka sömn som en isolerad faktor ter sig något 
begränsat. För att kunna erhålla en fullgod bild av en persons upplevelse av specifika 
sömnfrämjande åtgärder och hur dessa påverkar personens holistiska mående bör möjligen 
andra variabler, till exempel depressionsstatus, som påverkar hälsan undersökas.  
 
Samtliga artiklar fastställer att sömnstörningar är vanligt förekommande hos personer på 
SÄBO och ett stort antal av artiklarna har därtill noggrant kartlagt de äldre personernas 
sjukdomshistoria, läkemedelsanvändning samt demografiska parametrar vilket tillsammans 
lagt grund till både syfte och utgångspunkt för de utförda studierna. Märkbart är dock att 
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ingen av studierna, i något avseende, har undersökt bakomliggande orsaker till uppkomsten 
av sömnstörningar hos de enskilda personerna trots att samtliga studier har utförts med 
syftet att identifiera interventioner som främjar sömn. Detta skulle möjligen kunna ses som 
en indikation på att ett personcentrerat förhållningssätt ännu inte har förankrats i den 
kliniska kontexten då helheten, där orsaken till problemet ingår, verkar blivit förbisedd. 
Till exempel noteras att depression och sömnstörningar hos äldre personer på SÄBO ofta 
är korrelerade (Voyer et al., 2006) men det samlade resultatet från denna litteraturöversikt 
visar att endast ett fåtal studier har undersökt förekomsten av depressiva symtom och 
tecken i samband med sömnstörningar (McCurry et al., 2012; Chen et al., 2010; Chen et 
al., 2015; Dolu & Nahcivan, 2019). 
 
Med tanke på att denna litteraturöversikts samlade resultat har identifierat en rad 
evidensbaserade omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda sig av får det anses vara 
viktigt att ett personcentrerat förhållningssätt appliceras när val av sömnfrämjande 
omvårdnadsåtgärd ska göras, och detta i partnerskap med den äldre personen. Enligt ett 
personcentrerat förhållningssätt och arbetssätt läggs alltså stor vikt vid att noggrant lyssna 
in personen för att få en förståelse för hens vilja och behov, och för att i partnerskap finna 
åtgärder som ämnar uppnå ett mål, som i denna kontext handlar om att främja sömnen 
(Ekman et al., 2014). Eftersom val av omvårdnadsåtgärd styrs av omvårdnadsdiagnosen 
såsom beskrivits av Björvell & Thorell-Ekstrand (2014) innebär det att sjuksköterskan har 
ansvar att i interaktionen med den äldre personen utreda bakgrunden till sömnstörningen; 
hör dessa problem samman med att personen i fråga upplever oro eller känner sig ensam? 
Har den äldre personen störd dygnsrytm och sover onormalt mycket dagtid? Beror 
sömnstörningen på polyfarmaci eller är den relaterad till smärta? Svaret på dessa frågor 
vägleder sjuksköterskan i val av lämplig sömnfrämjande omvårdnadsåtgärd. Ett ytterligare 
bifynd som noterats i litteraturöversiktens resultat är att endast en tredjedel av studierna har 
inkluderat personer med demensdiagnoser, eller varierande grad av kognitiv svikt, för att 
undersöka effekterna av olika sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder (Harris et al., 2012; Li 
et al., 2017; McCurry et al., 2012; Richards et al., 2011; Kuck et al., 2014). Med tanke på 
att en majoritet av de äldre personer som bor på särskilt boende i Sverige lider av 
demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 2012a) väcker detta möjligen frågor om resultatens 
överförbarhet i en svensk kontext. Kanske är några av dessa omvårdnadsåtgärder inte 
lämpliga att använda för att främja sömn hos personer med demenssjukdomar? 
 
Metoddiskussion 
 
Motivet till val av metod för den aktuella litteraturöversikten föll sig naturligt då den, 
tillsammans med en systematisk sådan, utgår från en bred sökning i multipla databaser och 
ger på så vis en rättvis och korrekt överblick av det aktuella kunskapsläget inom ett 
specifikt område (Polit & Beck, 2017). Då syftet i detta fall har varit att identifiera några 
av de evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som främjar sömn hos äldre personer på 
särskilda boenden var valet av denna metod särskilt lämplig då det var viktigt att 
säkerställa att inhämtningen av litteratur även inkluderade studier som tittade på 
omvårdnadsåtgärder som för författarna, innan arbetet med översikten inleddes, ej varit 
kända i sömnfrämjande sammanhang (Rosén, 2017).  

De urvalskriterier som valdes för att den aktuella litteraturöversikten bedöms ha varit 
tillräckligt specifika och sensitiva för att ge upphov till ett sökresultat som kunde svara på 
syftet, detta i enlighet med Roséns (2017) notering av vikten av en genomarbetad 
sökstrategi. Sökstrategin uppvisade god sensitivitet med hänseende till den överlappning 
av artiklar som återfanns i både PubMed- och CINAHL-sökningen, vilket noteras av 
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Henricson (2017) vara ett gott tecken på att relevanta sökord har identifierats. Däremot 
hade det möjligen varit önskvärt att identifiera sökord som gav ett sökresultat som mera 
specifikt identifierade forskningsstudier som rörde sjuksköterskans kompetensområde 
inom omvårdnad. De sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder som granskats och 
sammanställts i litteraturstudien kan förvisso alla utföras av sjuksköterskor, men många av 
de åtgärder som undersökts, såsom fysiska och sociala aktiviteter i grupp, ingår kanske 
snarare i ansvaret hos andra professioner, såsom arbets- och fysioterapeuter, i det 
interprofessionella teamet. Test-sökningar med en kombination av sökorden 
“nursing”/“nursing care”/“nursing interventions” eller “nurse’s role” tillsammans med 
sökorden “sleep”/”sleep disorders” och “residential facilities” begränsade dock 
sökresultaten alltför mycket för att få relevanta artiklar, vilket gjorde att beslutet togs att 
vid den slutgiltiga sökningen exkludera dessa sökord. Möjligen kan det ringa sökresultatet 
vid en sökning med sökord relaterat till sjuksköterskans kompetensområde ses som ett 
symtom på att omvårdnad relaterat till sömnstörningar- och besvär hos äldre personer är ett 
område som tyvärr är relativt förbisett. Lämpligheten av val av sökord och efterföljande 
beslut att i denna litteraturöversikt använda ordet “sömnstörning” för att beskriva de 
mycket varierande besvär med sömnen som kan upplevas av äldre personer kan diskuteras. 
Begreppet, som är ett paraplybegrepp för en mängd diagnoser och besvär relaterat till sömn 
(Thorpy, 2012), ansågs av författarna vara lämpligt då det är heltäckande och gav upphov 
till ett tillräckligt brett sökresultat för att besvara syftet. Däremot maskerar detta begrepp 
möjligen den personliga upplevelsen av personers besvär med sömnen, och lägger 
eventuellt alltför mycket fokus på en eventuell diagnos snarare än symtom, vilket enligt ett 
personcentrerat förhållningssätt får anses vara bristfälligt. Beslutet att inkludera artiklar 
vars studier omfattade äldre personer med en rad olika sjukdomstillstånd, inklusive olika 
demenssjukdomar, togs på grund av att urvalet ansågs bli för litet om vissa 
sjukdomstillstånd/diagnoser skulle uteslutas. Detta visade sig uppbringa vissa svårigheter 
vid dataanalysen då de sömnfrämjande åtgärder, samt metoder för att mäta sömnen hos 
studiedeltagarna, ganska markant skiljde sig åt beroende på om de äldre personer som 
studerats var diagnostiserade med kognitiv svikt eller inte. Metodologiskt innebär detta att 
det inte är möjligt att i någon stor utsträckning dra några långtgående slutsatser om de 
granskade studiernas sammanlagda resultat, då det enligt Polit & Beck (2017) förutsätter 
att studierna inte skiljer sig alltför mycket åt gällande studiedesign. En ytterligare 
reflektion gällande valda urvalskriterier gäller åldersbegränsningen av studiedeltagarna; i 
sökningarna i databaserna PubMed och CINAHL valdes 65+ år som inklusionskriterium 
men trots detta inkluderades i litteraturöversikten två artiklar med urvalet 55+ år respektive 
60+ år. En sammanvägd bedömning av kvaliteten och relevansen hos dessa studier gjorde 
att de, trots avvikelsen från de valda urvalskriterierna, ansågs relevanta för att svara på 
litteraturöversiktens syfte. Den valda sökstrategin gav upphov till ett brett urval av artiklar 
från olika delar av världen, vilket får anses vara positivt samt gör resultatet relativt 
generaliserbart över olika kontexter. Däremot återfinns inga artiklar med studier utförda i 
de nordiska länderna vilket gör, i enlighet med Henricsons (2017) diskussion över 
principer gällande generaliserbarhet över olika kontexter, att litteraturöversiktens resultat 
kan vara svåra att applicera i en svensk kontext. Problemen med överförbarhet mellan 
kontexter härrör från vetskapen om att sjukvårdssystem vida skiljer sig åt mellan olika 
länder.  

Analysen av samtliga artiklar som inkluderats i litteraturöversikten skedde på ett 
systematisk vis för att säkerställa reliabilitet och validitet. Separat läste författarna 
noggrant varje artikel och sammanfattade dessa med fokus på huvudresultat, 
metodologiska skillnader och likheter och kvalitetsgradering. Processen med analysen 
skedde i samarbete författarna emellan då samtliga fynd färgkodades och kategoriserades 
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enligt de fyra kategorier som återfinns under resultat-stycket i denna översikt, samt 
tabellerades såsom rekommenderas av Rosén (2017) för att läsaren ska kunna göra en 
bedömning av resultatets tillförlitlighet. Arbetet med denna litteraturöversikt skedde under 
handledning av lektorer på Sophiahemmet högskola samt har undergått kontinuerlig 
kollegial granskning i handledningsgruppen bestående av sju högskolestudenter, detta för 
att säkerställa transparens, reliabilitet och kvalitet.   

Vid analysen av de i litteraturöversikten inkluderade artiklarna noterades att samtliga 
studier har använt kvantitativa metoder. Detta kan ses som ett symtom på hur 
litteraturöversiktens syfte formulerats, vilket har fokus på att identifiera 
omvårdnadsåtgärder som har positiva effekter på sömnen. Denna typ av frågeställning har 
möjligen på så vis uteslutit studier utförda enligt kvalitativa metoder, vilket i sin tur medför 
att denna litteraturöversikts resultat saknar de äldre personernas röster i form av deras egna 
upplevelser av sin sömn och eventuella relaterade besvär. Vid en framtida upprepning av 
studien skulle syftet omformuleras för att på så sätt möjliggöra en djupare förståelse för 
äldre personers subjektiva upplevelse av sin sömn och vilka åtgärder som skulle kunna 
främja den.   

I studierna har varierande mätinstrument använts för att mäta de äldre personernas sömn. 
Tio (Akyar & Akdemir, 2014; Düzgün & Durmaz Akyol, 2017; Chen et al., 2010; Chen et 
al., 2015; Chen et al., 2016; Kuck et al., 2014; Örsal et al., 2014; Dolu & Nahcivan, 2019; 
El Kady et al., 2011; Reza et al., 2010) av femton studier har använt subjektiva 
mätmetoder i form av självskattningsformulär, framförallt det validerade mätinstrumentet 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), utvecklat av sömnforskaren Buysse och kollegor, 
vilket mäter personens upplevelse av sin sömnkvalitet (Buysse, Reynolds, Monk, Berman 
& Kupfer, 1989). Sju av femton studier (Harris et al., 2012; Herrick et al., 2014; Kuck et 
al., 2014; Richards et al., 2011; Dolu & Nahcivan, 2019; Li et al., 2017; McCurry et al., 
2012) använde sig av objektiva mätmetoder, främst aktigrafi, vilket innebär att en 
accelerationssensor fästs på den icke-dominanta handleden och denna mäter t ex 
sömnlängd och insomningslatens (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 
2010). Den andra objektiva mätmetoden som använts (i endast två studier (Herrick et al., 
2014; Richards et al., 2011)) är polysomnografi, vilket mäter hjärnvågor, muskelspänning 
och ögonrörelser (SBU, 2010). Endast två studier har använt en kombination av objektiva 
och subjektiva metoder för att mäta sömnen (Dolu & Nahcivan, 2019; Kuck et al., 2014). 
Sammanfattningsvis innebar de vitt skilda mätmetoderna en svårighet att jämföra olika 
studiers resultat med varandra. Trots att samtliga studier visade på positiva effekter på 
sömnen hos äldre personer är det på grund av studiernas metodologiska skillnader, som 
diskuterats av Polit & Beck (2017) angående förfarandet vid dataanalys vid systematiska 
litteraturöversikter, inte möjligt att dra några slutsatser huruvida vissa sömnfrämjande 
åtgärder är bättre än andra.    

De artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt har i största möjliga mån granskats i 
enlighet med de etiska överväganden som författarna gjorde inför genomförandet av den 
aktuella litteraturstudien. Ett antal artiklar inkluderades, trots att de ej omnämnt huruvida 
de genomgått etisk granskning vid tillhörande universitet, eller tillräckligt tydligt beskrivit 
processen med att inhämta informerat samtycke, då de i övrig granskning ansågs hålla hög 
kvalitet baserat på urval, design, utförande och analys samt att de genomgått kollegial 
granskning. En artikel ansågs vid analys otydlig gällande beskrivning av samtycke till 
deltagande i den förestående studien (Örsal et al., 2014) men inkluderades trots detta då 
den genomgått etisk granskning och bedöms i övrigt väl beskriven och utförd med 
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Sophiahemmets fastställda bedömningsdokument som grund (Berg et al., 1999; William et 
al., 2016). 

Slutsats  
  
Sjuksköterskan är ansvarig för att leda omvårdnadsarbetet som ska främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnadsåtgärder relaterat till dessa 
ansvarsområden på särskilda boenden innebär ofta att säkerställa att personerna står under 
adekvat smärtlindring, att fallförebyggande åtgärder vidtas och att personer inte lider av 
exempelvis obstipation som ofta förekommer hos äldre personer. Till dessa grundläggande 
och tillsynes självklara omvårdnadsåtgärder kan nu ljusterapi, fysiska aktiviteter och social 
interaktion, lätt massage och olika utbildningar i sömnhygien med personcentrerat fokus 
adderas. Samtliga omvårdnadsåtgärder som identifierats i denna litteraturöversikt visar på, 
i olika grad, positiva resultat gällande effekt på sömnen hos äldre personer ur både ett 
subjektivt och objektivt perspektiv. Dessa omvårdnadsåtgärder utfördes i de flesta fall av 
sjuksköterskan eller andra professioner i de interprofessionella teamen, detta efter anpassad 
utbildning i anslutning till interventionen. Med undantag för ljusterapi inomhus är det 
ingen av studierna som har fordrat avancerad utrustning eller utomstående arbetskraft för 
att utföra respektive omvårdnadsåtgärd. Sammanfattat innebär detta att evidensbaserade 
omvårdnadsåtgärder som har visat på förbättringar gällande sömn hos äldre personer kan, i 
samspel med personen, identifieras och utföras av sjuksköterskan utan att extra kostnader 
för verksamheten ackumuleras och anses kunna säkerställa en förbättring av det holistiska 
måendet hos äldre personer på särskilda boenden tack vare att sömn främjas. Det borde 
även vara högst angeläget att påskynda den redan påbörjade processen att införa ett 
övergripande personcentrerat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet. Det kan knappast anses 
bero på slumpen att samtliga omvårdnadsåtgärder på olika sätt innebar mellanmänskliga 
interaktioner som med stor sannolikhet har varit en bidragande faktor till de positiva 
resultaten.  
 
Fortsatta studier 
   
Denna litteraturöversikts resultat saknar överlag djupgående redovisningar gällande 
bakomliggande orsaker till de sömnstörningar som har identifierats hos dessa äldre 
personer, boendes på SÄBO, vilket tros kunna försvåra möjligheterna till att på bästa sätt 
främja sömn. Därför vore det önskvärt med ytterligare forskning som kan kartlägga orsaker 
till dessa sömnstörningar och därigenom erbjuda möjlighet till att arbeta evidensbaserat 
med målet att lindra dessa. Vidare skulle ytterligare forskning som undersöker vilka 
effekter ett personcentrerat förhållningssätt har på den hälsofrämjande omvårdnaden av 
äldre personer i allmänhet och den sömnfrämjande omvårdnaden i synnerhet vara 
önskvärd. Detta då evidens som stärker detta skulle ge underlag och belägg för 
sjuksköterskan att förespråka detta förhållningssätt i det dagliga arbetet både för sig själv 
och för det team hen leder. Det underlag denna litteraturöversikt har bidragit med lyfter 
fram forskning som visar att kostnadseffektiva omvårdnadsåtgärder, som kan utföras med 
befintliga medel och redan existerande personal, med goda resultat finns. Därför bör 
fortsatt forskning med avsikt att identifiera ytterligare metoder bedrivas, för att öka 
tillgängligheten av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. Ett personcentrerat 
förhållningssätt och ett varierat utbud av sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder skulle öka 
möjligheten att individanpassa dessa åtgärder för varje enskild person.  
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Klinisk tillämpbarhet   
 
Det nuvarande kunskapsläget gällande omvårdnadsåtgärder för att främja sömn anses ha 
ökat med de fynd som denna litteraturöversikt har identifierat, sammanställt och beskrivit. 
Att införa dessa typer av sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder kan bidra till ett minskat 
förskrivande och användande av sömninducerande läkemedel och kan på så sätt bidra till 
minskad morbiditet relaterat till biverkningar vanligt förekommande vid polyfarmaci hos 
äldre personer. Detta skulle också kunna förebygga läkemedelsberoende hos äldre personer 
då användning av denna typ av läkemedel under längre tid än tre månader har konstaterad 
ökad risk att leda till beroende. Dessutom skulle då den dagtrötthet relaterat till 
biverkningar vanliga vid användning av dessa läkemedel per automatik minska och 
därigenom öka motivationen hos de äldre personerna att delta i de sömnfrämjande 
omvårdnadsåtgärderna. Ett större fokus på hälsofrämjande åtgärder som inte innefattar 
farmakologisk behandling skulle också kunna ses som ett steg mot en mer hållbar hälso- 
och sjukvård, i synnerhet i relation till de globala mål för hållbar utveckling som omfattar 
strategier gällande rent vatten och sanitet (Regeringskansliet, 2015). Enligt 
Naturvårdsverket (2019) innebär redan låga nivåer av läkemedel utsöndrade i vattnet, via 
urin och avföring, en negativ påverkan på vattenlevande djur och fiskar. En minskad 
läkemedelsanvändning skulle alltså kunna bidra till en minskad utsöndring av dessa ämnen 
till vår miljö, vilket i förlängningen skulle kunna bidra till en minskad hälsopåverkan hos 
människan. ICN (2018) noterar också att sjuksköterskan, och hälso- och sjukvården i stort, 
har ett ansvar att inkorporera miljömässigt hållbara strategier för att kunna tillhandahålla 
vård till en befolkning som förutses bli drabbade av konsekvenser av klimatförändringar i 
en allt större utsträckning. En åldrande befolkning globalt innebär ett ökat tryck på hälso- 
och sjukvården (Beard & Bloom, 2015) och ICN (2018) menar att dessa äldre personer är 
speciellt sårbara för de konsekvenser som klimatförändringarna medför, till exempel i form 
av extrema temperaturer. Denna litteraturöversikts resultat belyser sjuksköterskans 
möjlighet att arbeta hälsofrämjande med en rad icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder 
som kan främja sömn i synnerhet men som dessutom kan fungera generellt 
hälsofrämjande. Detta hälsofrämjande arbete skulle kunna gynna dessa äldre personer och 
stärka dem gentemot följder av klimatförändringarna. Dessa omvårdnadsåtgärder skulle 
även kunna bidra till att bryta den oönskade isolering som många av de äldre personerna på 
särskilda boenden upplever genom uppmuntran till interaktion med omgivningen som kan 
bidra till en förhöjd sinnesstämning med färre depressiva symtom som följd.   
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Akyar, I. & 
Akdemir, N. 
 
2014  
 
Turkiet  
 

 

The effect of 
light therapy on 
the sleep quality 
of the elderly: 
an intervention 
study  

Studien var avsedd att 
fastställa effekten av 
ljusterapi (med 
personerna exponerade 
för 10000 lux 30 
minuter varje morgon i 
en månad) på 
sömnkvaliteten hos 
äldre personer på 
särskilda boenden  

Design: Interventionsstudie utan 
kontrollgrupp  
Urval: 65 år+, med sömnstörning 
enligt PSQI, självständiga i ADL, 
ej användare av sömninducerande 
läkemedel. Exklusion: Parkinson; 
varierande demensdiagnoser med 
eventuell 
sömnkvalitetetspåverkan; 
kommunikationssvårigheter.  
Datainsamling: Sociodemografisk 
data inhämtades vid baseline samt 
sömnkvalitet via PSQI-formulär, 
vid baseline, 4 veckor in i 
intervention samt 4 veckor efter 
avslutad intervention. 
Analys: Friedsman’s test och 
Wilcox paired sample test med 
Bonferroni justering.  
 
  

24 
(0) 

 

 

Efter avslutad intervention, 
och efter 4 veckors 
uppföljning, uppvisades en 
generell förbättring av 
sömnen hos de äldre personer 
som fått ljusterapin, i 
jämförelse med de personer 
som fått sedvanlig vård. 
 
Insomningstid och 
dagtrötthet/håglöshet dagtid 
var de variabler av sömnen 
som visade störst förbättring 
hos de äldre personerna.  
 
Nattsömnens varaktighet var 
den variabel av PSQI som 
förbättrades minst av 
ljusterapin. 
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Chen, K. M., 
Chen, M. H., 
Lin, M. H., 
Fan, J.T., Lin, 
H. S., & Li, 
C.H.  

 
2010 

 
Taiwan 

 

 

Effects of yoga 
on sleep quality 
and depression 
in elders in 
assisted living 
facilities  

Syftet var att 
undersöka om effekter 
av ett sex månaders 
yogaprogram hade en 
förbättrande inverkan 
på sömnkvalitet och 
depression hos sköra, 
nyinflyttade äldre 
personer på ett särskilt 
boende.  
 

 

Design: Kliniskt kontrollerad 
studie.  
Urval: Inklusionskriterier: 65 
år+ i behov av viss hjälp med 
ADL, ingen erfarenhet av yoga, 
uppegående utan hjälpmedel samt 
ej nedsatt kognition.  
Datainsamling: Data insamlades 
med hjälp av PSQI för 
sömnkvalitet och TDQ för 
depression, vid baseline, samt 
efter 12 och 24 veckor. 
Analys:  Beskrivande statistik, 
Pearson x2, Fishers exact test, 
ANOVA för jämförelse användes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

38 (-7)  Efter avslutad intervention 
hade personerna som deltagit 
i yogaprogrammet 
övergripande avsevärt 
förbättrad sömnkvalitet 
jämfört med de personer som 
fått sedvanlig vård. I 
kontrollgruppen såg man 
istället att dessa personers 
sömnkvalitet överlag 
försämrades. Minskad 
depression sågs hos de 
personer som deltagit i 
yogan.  
Avvikelse: ingen i 
interventionsgruppen var 
rökare medan nästan hälften 
av deltagarna i 
kontrollgruppen var rökare. 
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(bortfall) 

Resultat 
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Kvalitet 

Chen, K. M., 
Huang, H. T., 
Cheng, Y. Y., 
Li, C. H., & 
Chang, Y. H. 
 
2015 
 
Taiwan 
 

 
 

Sleep quality 
and depression 
of nursing home 
older adults in 
wheelchairs 
after exercises.  

Syftet var att testa hur 
effektivt 6 månaders 
träning med elastiska 
band inverkade på 
sömnkvaliteten hos 
äldre rullstolsburna 
personer på särskilda 
boenden.   

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie  
Urval: Inklusionskriterier: 65+ år, 
rullstolsburna, boende sen minst 
3 månader tillbaka, ej kognitiv 
nedsättning, helt eller delvis 
beroende av hjälp i ADL. 
Exklusionskriterier: ett antal 
somatiska och neurologiska 
diagnoser.  
Datainsamling: Sömnkvalitet, 
mätt med PSQI, och depression 
mätt med TDQ, vid “baseline”, 
efter tre månader och 6 månader 
efter avslutad intervention.  
Analys: Beskrivande statistik, 
Chi-Square test och t-test och 
jämförelseanalyser med ANOVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

64 
(-5) 

 

 

Personerna som fått ta del av 
träningsprogrammet visade 
märkbart bättre övergripande 
sömnkvalitet, hade kortare 
insomningstid, vaknade färre 
gånger per natt och kände sig 
utvilade och fräscha när de 
vaknade till skillnad mot de 
personer som fått sedvanlig 
vård som hade motsatt 
resultat.  
 
Personerna som deltagit i 
träningsprogrammet upplevde 
mindre depression jämfört 
med kontrollgruppen.  
 

 

RCT 
I 
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År (för 

publikation) 
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genomförde) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Chen, K. M., 
Li, C. H., 
Huang, H. T., 
& Cheng, Y. 
Y.  
 
 

2016 
 
Taiwan 
 

 
 

Feasible 
modalities and 
long-term effects 
of elastic band 
exercises in 
nursing home 
older adults in 
wheelchairs: A 
cluster 
randomized 
controlled trial. 
 
 
 
 
 
  

Syftet var att testa 
genomförbarheten och 
effekten på “functional 
fitness”, ADL och 
sömnkvalitet av ett 12 
månader långt 
gruppträningsprogram 
med elastiska band för 
rullstolsburna äldre 
personer på SÄBO.  
 
 
 
 
 
  

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie 
Urval: Rullstolsburna personer 
över 65 år, ingen kognitiv svikt, 
hade bott på SÄBO minst 3 mån, 
i stort behov av hjälp med ADL, 
98% med kronisk sjukdom. 
Exklusion: grav 
hjärt/kärl/muskuloskeletal/lungsju
kdom eller ryggmärgsskador utan 
rehab-potential 
Datainsamling: data samlades in 
vid baseline, 6 mån och 12 mån. 
Sömnkvalitet testades med hjälp 
av PSQI (självskattning). Detta 
gjordes i intervjuform (många 
deltagare var analfabeter).  
Analys: Pearsons x2, t-test, 
ANOVA och ANCOVA användes 
 
 
 
 
 
 
 
  

59 
(-3)  

Självskattad sömnkvalitet 
förbättrades hos de persone 
som fick interventionen. 
Sömnen (och ADL) 
försämrades efter 12 månader 
hos de personer som fått 
sedvanlig vård, vilket gör att 
författarna skriver att 
träningsprogrammet kanske 
hjälpte att förhindra en 
försämring av sömn och ADL.  
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studien 
genomförde) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Dolu, I. & 
Nahcivan, N. 
O.  
 

2019 
 
Turkiet 
 

 

Impact of a 
nurse led sleep 
programme on 
the sleep quality 
and depressive 
symptomatology 
among older 
adults in nursing 
homes: a non 
randomised 
controlled study. 
 

 

Att undersöka effekten 
av ett sjuksköterskelett 
program på 
sömnkvalitet och 
depressiva symtom på 
personer utan kognitiv 
svikt, boende på SÄBO.  
 

 
 

Design: Klinisk kontrollerad 
studie 
Urval: Exklusionskriterier: 
personer med svår hörselskada, 
sömnapne eller restless legs, 
allvarlig medicinsk sjukdom, 
allvarlig neurologisk eller psykisk 
sjukdom   
Datainsamling: Flertalet 
mätinstrument användes, 
frågeformulär, Standardized 
Mini‐Mental State Examination 
(SMMTE), PSQI, sömndagbok, 
aktigrafi samt Geriatric 
Depression Scale (GDS), vid 
“baseline” samt efter 8 och 12 
veckor. 
Analys: t-test, Chi-Square test och 
ANOVA för jämförelse användes. 
 

 

 

 

 

22 
(-1)  

Resultatet av objektiva 
mätningar med aktigrafi visade 
signifikanta förbättringar 
gällande antal uppvaknanden 
under natten, och för 
depressiva symtom.   

CCT 
II 

 

 

 



 VI

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomförde) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Düzgün, G. & 
Durmaz 
Akyol, A.  
 

2017 
 
Turkiet 
 

  

Effect of natural 
sunlight on sleep 
problems and 
sleep quality of 
the elderly 
staying in the 
nursing home.   

Syftet var att fastställa 
sömnkvaliteten hos 
äldre personer samt 
undersöka effekten av 
ljusterapi på 
sömnkvaliteten genom 
att exponera dem för 
naturligt ljus (utomhus) 
som en icke-
farmakologisk 
behandling för de 
personer med låg 
sömnkvalitet.   

Design: Interventionsstudie med 
kontrollgrupp 
Urval: 65+år, ej lida av solallergi, 
vara självständig i ADL, ej vara 
sömnmedicinerande, ej 
regelbundet motionerande, ej vara 
diagnostiserade med grav 
depression el. schizofreni. 
Datainsamling: Elderly Individual 
Information Form samt PSQI 
användes för att fastställa 
sömnkvalitet. Formulären 
distribuerades till båda grupperna 
vid baseline och sedan 5 dagar in 
i studien.  
Analys: Chi-square tester, 
korrelationsanalyser, one-sample t 
test, enväga analys av variation 
och Mann-Whitney U test 
användes för att analysera PSQI-
datan. 
 
 
 
 

 
 
  

30 
(-5) 

 

 

Ett stark positiv samband 
hittades mellan exponering 
för solljus och sömnens 
varaktighet, jämn 
sömnaktivitet och håglöshet 
under dagtid. Starka 
samband hittades även 
mellan exponering för 
solljus och genomsnittlig 
poäng för sömnkvalitet 
enligt PSQI.  
Ingen skillnad i sömnkvalitet 
noterades i exponeringstid 
över 30 min. 
Boende med en längre tid 
(över 7 år)  hade störst 
förbättring av sömnkvalitet 
efter exponering för solljus.  
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Författare 
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publikation) 
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studien 
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Titel 
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(Design, urval, 
datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

El Kady, H. M., 
Ibrahim, H. K. 
& Mohamed, S. 
G. 
 
2012 

 
Egypten 

 

 

Cognitive 
behavioral 
therapy for 
institutionalized 
elders 
complaining of 
sleep 
disturbance in 
Alexandria, 
Egypt.  

Att fastställa 
förekomsten av 
insomnia hos äldre 
personer på särskilda 
boenden och vilken 
inverkan kognitiv 
beteendenterapi har hos 
personer som upplever 
sömnstörningar. 
Interventionen bestod 
av 120 minuter i 
veckan, vid fyra 
tillfällen, där 
personerna fick 
information och 
utbildning i form av 
workshops gällande 
fasta råd och 
associationsträning med 
fokus på sömnhygien 
och sömnbeteenden.  
 
 
 
 
 
 
  

Design: Icke-kontrollerad 
interventionsstudie.  
Urval:  Inklusion: 60+år; insomni 
enligt PSQI. Exklusion: personer 
med fysiska eller psykiska 
sjukdomstillstånd som riskerade 
att påverka tolkningen av studien; 
personer med 
kommunikationssvårigheter 
Datainsamling. PSQI vid 
“baseline”, efter avslutad 
intervention samt 6-8 veckor efter 
detta. 
Analys: All data blev tabulerat och 
analyserat med användning 
av SPSS v 16.0 och Microsoft 
Excel. Wilcox test användes för 
jämförelse mellan pre och 
postintervention.  
 
 
  

133 
(0) 

 

 

Resultatet visar att efter 
intervention sjönk andelen 
personer med sömnproblem 
från 63% till 46,2% jämfört 
med innan intervention  

P 
I 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomförde) 
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(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Harris, M., 
Richards, K. C. 
& Grando, V. 
T.  
 
2012 
 
USA 
 

 

 

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

Denna pilotstudie 
testade effekten av 
vilken inverkan 3 
minutes lätt 
ryggmassage hade på 
den totala sovtiden i 
minuter hos personer 
över 65 år med demens 
och sömnstörningar 
boendes på särskilt 
boende.   

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie 
Urval: 65 år +, med 
demensdiagnos, förmåga att ta 
lättare instruktioner, bott längre 
än 3 månader samt 
sömnstörningar baserat på mindre 
än 7h sömn/natt. 
Datainsamling: 48h aktigrafidata 
samlades in en första gång vid 
“baseline”, en andra gång under 
48h, dvs hela interventionen.  
Analys: Utfördes med Chi-square 
och t-test. För analys av skillnad 
mellan grupperna användes 
ANCOVA.  
 
 
 
 
 
 
 
  

20 
(0) 

 

 

Inferentiell statistik visade 
pga det låga antalet personer 
som deltog i studien ej några 
större effekter på antalet 
minuters sömn hos dessa 
personer efter 
massageinterventionen. Dock 
visar studien på betydelse ur 
ett kliniskt perspektiv. 
Standardavvikelsen visade på 
en dock på en förbättring från 
“baseline” till efter avslutad 
intervention, med en skillnad 
på 36 minuter i sömntid 
mellan hos de personer som 
fått massagen.  
Subjektiva rapporter från de 
äldre personerna indikerade 
ett positivt svar på massagen.  
 

 
 
 
 
 
 
  

RCT 
II 
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(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Herrick, J. E., 
Bliwise, D. L., 
Puri, S., 
Rogers, S. & 
Richards, K. C.  
 
2014 

 
USA 

 

 

 

Strength 
training and 
light physical 
activity reduces 
the apnea-
hypopnea index 
in 
institutionalized 
older adults.  

Att fastställa effekten 
av sju veckors träning 
och promenader på 
sömnapné hos äldre 
personer på SÄBO.  

Design: sekundäranalys av data 
från författarnas egna 
dubbelblinda RCT-studie 
Urval: personer boende på SÄBO 
Datainsamling: polysomnografisk 
mätning av deltagarnas sömn 
(antal apnea and hypopnea per 
timme, som resulterade i mer än 
4% sänkning av syremättnad, 
eller resulterade i EEG-
höjning) under två nätter innan 
studiens början och efter 7 
veckor  
Analys:  Beskrivande analys, 
Pearsons x2, och ANCOVA 
användes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

144 
(0) 

 

 

Signifikant förbättring av 
sömnapne hos personer som 
genomgått 
träningsprogrammet, i 
jämförelse med de personer 
som fått sedvanlig vård 
(gruppens snittreducering av 
sömnapne var 17.3%)  
 

 

RCT 
I  
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomförde) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Kuck, J., 
Pantke, M., & 
Flick, U. 
 
2014 
 
Tyskland 
 

 

Effects of social 
activation and 
physical 
mobilization on 
sleep in nursing 
home residents.  

Syftet var att förbättra 
äldre personers (på 
SÄBO) sömnkvalitet 
genom ett fysisk 
aktivitet i kombination 
med sociala aktiviteter, 
45 min per gång fyra 
gånger i veckan i totalt 
8 veckor.  

Design: Randomiserad 
Kontrollerad Studie 
Urval: Inklusion: Personer på 
SÄBO med självupplevd dålig 
sömn minst en gång den senaste 
veckan, mild till medelsvår 
kognitiv svikt enligt MDS 
Cognitive Performance Scale, 
fysiskt kapabla att delta i 
träningsprogrammet. Exklusion: 
medicinska tillstånd såsom 
allvarliga hjärtproblem. 
Datainsamling: aktigrafisk 
mätning vid “baseline”, efter 4 
och 8 veckor; självskattning av 
sömnen via Insomnia Severity 
Index. Sjuksköterskor 
dokumenterade deltagarnas 
sömnstörningar vid “baseline” 
och efter 8 veckor.  
Analys: t-test, exakt chi-square 
test användes 
 
 
 
 
 
  

66 
(-17) 

 

 

Interventionen hade ingen 
effekt enligt aktigrafisk 
mätning, men: 
 
Sömnen förbättrades enligt 
självskattning av sömnen 
(Insomnia Severity Index) 
 
Ingen statistiskt signifikant 
skillnad i sömnkvalitet enligt 
de observationer som gjorts 
av sjuksköterskor 
 

 

RCT 
II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomförde) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Li, J., 
Grandner, M. 
A., Chang, Y.-
P., Jungquist, 
C., & Porock, 
D. 
 
2017 
 
USA 
 

 

Person-centered 
dementia care 
and sleep in 
assisted living 
residents with 
dementia: a pilot 
study.  

Syftet var att testa 
effekten av en 
personcentrerad 
approach “person-
centered dementia care” 
(PCDC) på sömnen hos 
personer med demens 
boende på SÄBO, detta 
genom att utbilda 
personalen i PCDC-
metoden  

Design: kliniskt kontrollerad 
studie 
Urval: Personer över 65 år med 
demensdiagnos, hade bott minst 
60 dagar på boendet. Exklusion: 
personer med: Parkinson, 
sömnapne, akut sjukdom, helt 
sängbundna, i behov av 
hospicevård inom den tid som 
studien skulle ta (5 mån) 
Datainsamling: aktigrafisk 
mätning av sömn pre- och post 
interventionen (5 sömnvariabler 
mättes). Deltagarnas “social 
engagement” mättes med hjälp av 
speciellt utbildade personer under 
12 timmar innan och efter 
studien, enligt “Dementia Care 
Mapping”. Data samlades in vid 
“baseline”, efter tre månader och 
en månad efter att studien 
avslutats.  
Analys:  Beskrivande statistik, t-
test, chi-square.   
 
 
 
  

16 
(0) 

 

 

Personcentrerad demensvård 
minskar sömn dagtid och ökar 
sömn nattetid, i jämförelse 
med kontrollgrupp som fick 
sedvanlig vård.   

CCT 
II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomförde) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

McCurry, S. 
M., LaFazia, D. 
M., Pike, K. C., 
Logsdon, R. G., 
Teri, L. 
 
2012 

 
USA 

 

 

Development 
and evaluation 
of a sleep 
education 
program for 
older adults with 
dementia living 
in adult family 
homes.  

Att undersöka om det 
var möjligt att 
implementera ett “Sleep 
Education Program” 
(SEP) för demenssjuka 
personer boende på 
“Adult Family Homes” 
(genom att utbilda 
vårdpersonalen), detta 
för att förbättra 
personernas sömn 2) att 
undersöka om detta 
program skulle förbättra 
personernas aktivitet 
dagtid, humör och 
“störande beteenden” en 
tid efter “behandlingen” 
via SEP.  

Design: Randomiserad 
kontrollerad pilotstudie 
Urval:  Personer med demens. 
Exklusion: personer med 
“primary sleep disorders”, samt 
personer med sjukdomar som höll 
dem vakna på natten (pga tex 
smärta) 
Datainsamling: aktigrafisk 
mätning av personernas sömn 
samt vårdpersonalens 
observationer av personernas 
humör, beteenden, dagtrötthet, 
och sömnhygien. Olika 
mätinstrument användes för de 
olika variablerna (Epworth 
Sleepiness Scale mätte 
dagtrötthet). Data samlades in vid 
“baseline”, efter 1 månad och 6 
månader. 
Analys: Beskrivande statistik, Chi-
Square test, Fisher exact tests, 
ANOVA för jämförelser, t-test och 
McNemar’s test användes. 
 
 
 
  

24 
(-6) 

 

 

Förbättring av nattliga 
BPSD hos de boende (enligt 
rapport från vårdpersonal) 
som fått SEP. 
Förbättring av 
sömneffektivitet enligt 
aktigrafisk mätning vid 
mättillfället 6 månader efter 
interventionen.   

 
SEP daytime activity 
oförändrad medan 
kontrollgruppen försämrades 

 
En signifikant minskning i 
depression.  

 

 

RCT 
II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomförde) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Reza, H., 
Kian, N., 
Pouresmail, 
Z., Masood, 
K., Sadat 
Seyed Bagher, 
M., & 
Cheraghi, M. 
A. 
 
2010 
 
Iran 
 

 

The effect of 
acupressure on 
quality of sleep 
in Iranian 
elderly nursing 
home residents.  

Syftet var att undersöka 
huruvida akupressur 
hade effekt på sömnens 
kvalitet hos personer 
med sömnstörning 
(enligt PSQI) boende på 
SÄBO. 
 

 
  

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie 
Urval: personer på SÄBO med 
sömnstörning enligt PSQI, 60+ 
år, ingen demens/kognitiv svikt, 
inga allvarliga medicinska 
sjukdomar, inget användande av 
lugnande/sömnmedicin.  
Datainsamling: data samlades in 
vid “baseline” och efter avslutad 
intervention via PSQI. Deltagarna 
förde även själva en sk “sleep 
log”.  
Analys: Beskrivande statistik, Chi-
Square test, t-test, Willkakson 
sign-rank test, ANOVA, 
ANCOVA, Kruskal-Wallis test.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

25 
(-5) 

 

 

 

Statistiskt signifikant 
förbättring av de olika 
variablerna av sömn (kvalitet, 
längd etc) hos de personer som 
fick akupressur i jämförelse 
med kontrollgruppen. Ingen 
skillnad mellan på sömnen hos 
de personer som fått 
“bluffakupressur” eller de 
personer som fått sedvanlig 
vård. 
 
 
 
 
 
 
 
  

RCT 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomförde) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Richards, K. 
C., Lambert, 
C., Beck, C. 
K., Bliwise, D. 
L., Evans, W. 
J., Kalra, G. 
K., …  
Sullivan, D. H. 
 
2011 
 
USA 
 

 

 

Strength 
training and 
walking exercise 
and social 
activity improve 
sleep in nursing 
home and 
assisted living 
residents: 
randomized 
controlled trial.  

Syftet var att undersöka 
effekten av ett 
träningsprogram, och 
effekten av detta 
program i kombination 
med individualiserade 
sociala aktiviteter, på 
den totala nattsömnen 
hos äldre personer på 
SÄBO.  

Design: Randomiserad 
kontrollerad studie 
Urval: Inklusionskriterierna: 55+ 
år, varierande kognitiv svikt 
enligt MMSE, sover mindre än 
7h/natt och med mer än 30min 
dagsovande/dag, ha bott minst 2 
veckor på boendet, kunna stå utan 
eller med hjälpmedel, stabil 
läkemedelsdosering. 
Exklusionskriterierna var en rad 
svåra sjukdomstillstånd.   
Datainsamling: polysomnografisk 
mätning av personerna under två 
nätter vid “baseline” och två 
nätter efter 7 veckor (efter 
interventionen), syremättnad, 
samt via andra metoder för att 
titta på benrörelser och hur 
bröstet rörde sig vid andning.  
Analys:  t-tester och ANCOVA 
användes 
 
 
 
 
 
  

193 
(-18)  

Sömnens totala längd 
förbättrades signifikant för de 
personer som fick träning och 
sociala aktiviteter i 
kombination, men inte för de 
som fick träning/sociala 
aktiviteter separat (och inte 
heller kontrollgruppen) 
 
Sömnens effektivitet 
förbättrades med 
kombinationen träning och 
sociala aktiviteter OCH för de 
som bara fick träning. 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomförde) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

 

Typ 
Kvalitet 

Örsal, O., 
Alparslan, G. 
B., 
Ozkaraman, A. 
& Sönmez, N. 
 
2014 
 
Turkiet 
  

The effects of 
relaxation 
exercises on 
quality of sleep 
among the 
elderly.  

Studien gjordes med 
syftet att fastställa 
effekten av 
avslappningsövningar 
på sömnkvaliteten hos 
äldre personer boende 
på SÄBO.   

Design: CCT, tvärsnittsstudie. 
Urval:  Ett SÄBO, 44 deltagare 
varav 20 st interventionsgrupp. 
Inkluderade blev de som ej led av 
psykisk ohälsa eller 
kommunikationsproblem, ej åt 
medicin som kan påverka sömn 
eller led av sömnproblem samt 
varit boende längre än en vecka, 
inte hade ortopediska problem, 
befann sig i eller nära palliativ fas 
samt ej utövade regelbundna 
avslappningsövningar. 
Datainsamling: 
Sociodemografiska, medicinska 
och vane egenskaper 
sammanställdes med TDCIF. 
Sömnkvalitet mättes med PSQI 
vid baseline och vid avslutad 
intervention.  
Analys: Datan analyserades i 
SPSS, version 15.0.   

20 
(0)  

Sömnkvalitet ökade 
signifikant för personer som 
fått ta del av interventionen 
jämfört med de som fått 
sedvanlig omvårdnad.  

 

 

 

CCT 
II 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
           

 
       

           



 XVI

BILAGA B 
 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial 
(RCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 
stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare 
och/eller för många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 
antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 
och en eller flera experimentgrupper. Är 
inte randomiserad. 
 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 
 
 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  
 
 
 
 
 

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 



 XVII

KOD OCH KLASSIFICERING I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser 
och erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 
Metod/analys otillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 


