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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar med 160 000 drabbade. 

Bland det vanligaste symtomet hos äldre personer med demenssjukdom är sömnbesvär. 

Det kan leda till ohållbar situation för den drabbade och närstående med ökad ohälsa 

och minskad livskvalitet som följd. 

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre personer 

med demenssjukdom som har sömnproblem. 

 

Metod Empirisk studie med beskrivande design och kvalitativ ansats. 

 

Huvudresultat Resultatet visade att sjuksköterskans erfarenhet var att det var 

frustrerande, svårt, tids- och energikrävande att vårda äldre personer med 

demenssjukdom med nattlig fysisk- och psykisk oro, dygnsförvirring och tappade 

rutiner. Vårdpersonalens attityd, agerande, kunskap erfarenhet och resursbrist påverkade 

på vilket sätt de bemötte och vilka val av insatser vid vård av äldre personer med 

demenssjukdom. Kunskap om demenssjukdomar och personkännedom var avgörande. 

Närstående var betydelsefulla för sjuksköterskan genom kännedom om den äldres 

sömnvanor och vägledning till bättre beslut. Brister framkom vid sömnobservation, 

bedömningar och uppföljningar av olika insatser eftersom skattningsskalor sällan 

användes. Läkemedel användes ofta för att främja sömnen trots kunskap om 

biverkningar och ökad fallrisk. Icke farmakologiska åtgärderna som rekommenderades 

var basal omvårdnad och daglig aktivitet. Behovet av fler korttidsplatser framkom 

eftersom slutenvården belastades istället för att personen vårdades hemma med resurser. 

Tids- och planeringssystemet TES som användes i ena kommunen bidrog till sämre 

arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen och påverkade personcentrerad vård negativt.  

 

Slutsatser Erfarenhet, reflektion, kompetens, personkännedom och samordnade insatser 

från hela vårdteamet krävs för att skapa personcentrerad omvårdnad hos äldre personer 

med demenssjukdom som har sömnproblem. 

 

Nyckelord Demenssjukdom, hemsjukvård, personcentrerad vård, sjuksköterska, sömn.  
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ABSTRACT 

 

Background Dementia is one of our largest people’s diseases with 160 000 victims. 

One most common symptom of elderly with dementia present is insomnia. This can 

create an unsustainable situation for the afflict and family resulting in the individual´s 

substandard health and decrease quality of life. 

 

Purpose The aim of the study was to describe nurse’s experiences of caring for elderly 

persons with dementia having sleeping problems. 

 

Method An empirical study with descriptive design and qualitative approach. 

 

Main result The result showed that it was frustrating, difficult, time and energy 

consuming care required for those with nocturnal physical and mental anxiety, daytime 

confusion and lost routines was revealed. Healthcare professional’s attitudes, behavior, 

lack of resources, knowledge and experience affected both choices of response and 

course of treatment taken in care for the persons of dementia. Knowledge of dementia 

diagnoses and the individual personally were crucial. Family input of the individual’s 

sleeping habits were vital in assisting nurses make wise decisions. Deficiencies were 

found in evidence-based observation of sleep, the assessment and follow-up of various 

interventions since validation instruments were rarely used. Despite knowledge of side 

effect and increased risk of falling, drugs were frequently used. Non-pharmaceutical 

measures were basic care and daily activity. A need for increased short-term facilitates 

became evident, as hospital beds were occupied instead of using home care in the 

familiar environment. Time and planning system TES used in one municipality 

contributed to an unsatisfactory working environment for staff and impacted person-

centered care negatively. 

 

Conclusions Experience, reflection, competence, personal knowledge of the afflicted 

and concerted efforts from the entire team are required to create person-centered care 

for the elderly people with dementia with insomnia. 

 

Keywords Dementia, home care, person-centered care, nurse, insomnia. 
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1. INTRODUKTION  

Enligt Socialstyrelsen (2014) är demenssjukdom en av våra största folksjukdomar med 

160 000 drabbade och 25 000 som årligen insjuknar i Sverige. Antalet äldre personer 

med demenssjukdom förväntas stiga i framtiden eftersom befolkningsmängden ökar och 

vi blir allt äldre. Äldre personer med demenssjukdom är en sårbar och utsatt 

patientgrupp. Deras behov av vård och omsorg är hög så chansen att sjuksköterskan 

träffar denna patientkategori inom Hälso- och sjukvården är stor. Ett av de vanligaste 

symtomen hos äldre personer med demenssjukdom är sömnproblem. Det kan leda till en 

ohållbar situation för den drabbade och deras närstående med ökad ohälsa och minskad 

livskvalitet som följd. Författaren till examensarbete har intresserat sig för att fördjupa 

sig i sjuksköterskans erfarenhet i mötet av äldre personer med demenssjukdom som har 

sömnproblem efter att arbetat kliniskt som nattsjuksköterska inom hemsjukvården under 

många år och har uppmärksammat detta kunskapsbehov. 

 

2. BAKGRUND 
2.1 Demenssjukdom 

Demens ett begrepp och diagnos för en rad av olika symtom som orsakar permanenta 

skador i hjärnan. Risken att insjukna i demens ökar med stigande ålder. Nästan hälften 

av alla 90 åringar eller äldre har en demenssjukdom och åtta procent av alla 65 åringar 

har fått demensdiagnos (Socialstyrelsen 2016). Ragneskog (2013) beskriver att 

symtomen kan yttra sig på olika sätt beroende vilka delar av hjärnan som är skadad. Det 

innebär ofta en försämring av de kognitiva funktioner som personen haft tidigare tex 

försämring av minnet, språket, räkne-, tanke- och handlingsförmågan. Demenssjukdom 

kan delas in i olika grupper beroende på orsaken till diagnosen menar Dehlin och 

Rundgren (2007). En anledning är att hjärnvävnaden utan känd orsak tillbakabildar 

hjärncellerna och det leder till förtvining av hjärnvävnaden. Symtomen kommer 

smygande och tillståndet försämras gradvis i takt med att hjärnskadan sprider sig. 

Förloppet kan inte hejdas men symtomen kan lindras. I denna grupp förekommer 

frontallobsdemens, Picks sjukdom, Lewy body demens, Parkinson sjukdom och största 

gruppen är Alzheimers som utgörs av 60–70 procent av alla demensdiagnoser. Vaskulär 

demens är den näst största gruppen och orsakas av kärlskador i hjärnan genom 

blodproppar eller blödningar som stryper syretillförseln i hjärnan. Demenssymtomen 

kommer plötsligt och märkbart och inte sällan efter en stroke. Tillståndet kan vara 

stabilt för att sedan försämras igen. Gruppen innehåller strokrelaterade, multiinfarkt och 
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subkortikal vitsubstans demens. Andra tänkbara orsaker till demens är efter trauman, 

syrebrist, infektioner, alkoholmissbruk, hjärntumör eller subduralhematom. Det 

förekommer även kombinationer av olika orsaker och diagnoser och brukar då kallas 

blanddemens (Dehlin & Rundgren 2007). Svenskt Demenscentrum (2017a) betonar att i 

dagsläge finns inget botemedel mot demenssjukdomen men bromsmedicin finns och 

används med tillfällig effekt tillsammans med omvårdnadshandlingar utifrån 

personcentrerad vård. Genom olika vård- och omsorgsinsatser kan symtomen lindras, 

vardagen underlättas och livskvaliteten förbättras för personen med demens och deras 

närstående. Demenssjukvården beräknas kosta samhället nästan 63 miljarder. Det är 

cirka 94 000 personer med demenssjukdom i Sverige som bor i eget boende med eller 

utan närstående och med eller utan hjälpinsatser av samhället.  Socialstyrelsen (2016) 

menar att antalet med demensdiagnos kommer att öka kraftigt efter år 2020 när det stora 

antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder. I en studie av Zwijsen m. 

fl. (2013) framkom att beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med 

demenssjukdom, BPSD, är särskilt svåra att möta för närstående och vårdpersonal och 

uttrycks som kognitiva- och beteendestörningar. I en annan studie av Cerejeira, Largarto 

och Mukaetova-Ladinska (2012) konstaterades att cirka 90 procent drabbas av BPSD 

nån gång under sjukdomen. Det yttrades som vanföreställningar, kroppslig 

överaktivitet, olämpliga beteenden, hallucinationer och aggressivitet. Andra tecken kan 

vara störd dygnsrytm, sömnbesvär, ångest och depressiva maniska tillstånd (Dahlin & 

Rundgren 2007). 

2.2 Sömn  

Många äldre personer har svårt att somna på kvällen och att bibehålla nattsömnen. I en 

studie av Mc Cleery, Cohen och Sharpley (2016) framkom att äldre personer med 

demenssjukdom har sömnstörningar med minskad total nattsömn, splittrad sömn, 

nattliga vandringar och sömnighet under dagen och är vanliga kliniska problem i 

demensvården. Det är förknippat med lidande för både personen med demens och 

närstående genom ett ökat behov av vårdinsatser och ibland flytt till omsorgsboende 

med personal dygnet runt för den ohållbara hemsituation samt ökande 

sjukhusvårdskostnader. Skog (2013) beskriver att demenssjukdomens hjärnförändringar 

ofta medför sömnpåverkan med förändrad djupsömn/ REM (Rapid Eye Movement), 

dagtrötthet och bristande tidsuppfattning som kan leda till att personen vänder på 

dygnet. Smärta, hjärt-kärlsjukdomar, urinträngningar, restlesslegs, sömnapné, 

depression, läkemedel, miljöfaktorer och brist på stimuli dagtid är andra tänkbara 
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orsaker som påverkar sömnen negativt. Guarnieri m. fl. (2012) menade att 

sömnproblem förekom hos 60 procent hos personer med demenssjukdom. I en studie av 

Cipriani, Lucetti, Danti & Nuti (2015) framkom att sömnbesvär kan uttrycka sig olika 

beroende på vilken typ av diagnos och stadium av kognitiv försämring personen 

befinner sig i. Sömnmönstrets förändringar har större variationer under initiala fasen av 

sjukdomen än senare. Socialstyrelsen (2010b) anser att äldre personer och speciellt 

personer med demenssjukdom är extra känsliga för läkemedel. Nedbrytningsförmågan i 

lever och njurar försämras och läkemedlen bryts ned långsammare med ökad risk för 

biverkningar. Hos den äldre personen ökar andelen kroppsfett och kroppsvattnet 

minskar och det leder till att fettlösliga läkemedel stannar kvar längre i kroppen. 

Psykofarmaka, sömn och lugnande läkemedel tillhör denna grupp. Fonad, Robins 

Wahlin, Emami & Sandmark (2008) studie visade att användning av benzodiazepiner så 

ökade fallrisken tre gånger, neuroleptika dubbelt och mildare form av sömn och 

lugnande läkemedel med en och en halv gång. I en reviewstudie av Mc Cleery, Cohen 

och Sharpley (2016) påvisades att sömnhormonet Melatonin och lugnande och 

sömntabletten inte hade någon effekt på sömnen men antidepressiva medel ökade 

sömntiden med 43 minuter hos äldre personer med Alzheimer. Carl, Sandowsky och 

James Galvin (2012) studie ansåg att göra hemmiljön säker och trygg, upprätthålla 

regelbundna sömnvanor och öka social interaktion så ledde det till minskad oro och 

bättre sömn hos personer med Alzheimers. Det framkom i Bjorvatn och Fetveit (2012) 

studie att sömnrestriktioner och sömnkontroll kan användas vid sömnproblem med goda 

resultat. En annan studie av Kamel och Gammack (2006) ansåg att sängmiljön var 

central för att underlätta sömnen. Mörkt, svalt och tyst miljö med behaglig säng var en 

primär åtgärd. För att finna ett mönster i sömnproblematiken är sömndagbok ett enkelt 

hjälpmedel för att dokumentera sömnen. Studierna av Culpepper Richards, Beck & 

O´Sullivan (2005) och Lee och Kim (2008) visade att gemenskap och delaktighet av 

olika inom- och utomhus aktiviteter är andra viktiga icke farmakologiska åtgärder som 

främjade sömnen, ökade vakenhet dagtid, stärkte självkänslan och förbättrade kognitiva 

beteende hos äldre personer med demenssjukdom.  

2.3. Sjuksköterskans roll   

Sjuksköterskans roll är att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala, andliga och 

kulturella omvårdnadsbehov för att förebygga, återställa och bevara hälsa. Allt arbete 

ska utföras evidensbaserat och sjuksköterskan ska ha en undervisande roll i 

omvårdnaden enligt Socialstyrelsen (2010a). Kraven på sjuksköterskan och vårdens 



 

8 
 

innehåll har ökats genom att fler multisjuka äldre skrivs ut från sjukhusen och vårdas i 

sina hem istället. Sjuksköterskans kompetens och erfarenhet är avgörande eftersom 

arbetsuppgifter, hälsotillstånd och bedömningar varierar kontinuerligt enligt Josefsson 

(2010). Svensk sjuksköterskeförening (2017) anser att användning av systematiska 

observationer, bedömningar och dokumentation kan underlätta sjuksköterskans 

tolkningen av olika sömnproblem och behandlingsåtgärder. Sjuksköterskan är en 

nyckelfigur i det tvärvetenskapliga teamet runt patienten och tar ofta ledning och 

samordnar menar Tabloski och Tardiff (2010).  Reeves, Lewis, Espin & Zwarenstein 

(2010) ansåg att interprofessionellt teamarbete innebär att olika yrkesgrupper har en 

gemensam teamidentitet men olika kompetenser för att samarbeta och lösa problem. 

Specialistsjuksköterskan uppgift är enligt Willman (2013) att tillföra ny kunskap och 

driva kvalitets- och förbättringsarbeten inom omvårdnaden. Hommel, Idvall och 

Andersson (2013) studie anser att fler sjuksköterskor med hög kompetens har visat sig 

leda till lägre dödlighet, lägre kostnader och färre vårddagar. I Beer m. fl. (2009) studie 

framkom att sjuksköterskornas svårigheter i omvårdnaden av äldre personer med 

demenssjukdom var att kommunicera med den äldre samt konflikter, 

kommunikationsproblem, kompetensbrist och förbättringsmotstånd inom vårdlaget. 

Jansen m. fl. (2009) belyste att sjuksköterskornas ofta kände sig osäkra på grund av 

kunskapsbrist när de skulle utföra god omvårdnad hos patienter med demenssjukdom. 

En annan studie (Edberg et al. 2008) menade att sjuksköterskorna upplevde 

samvetsstress och otillräcklighet när de inte kunde erbjuda personcentrerad vård för att 

minska lidandet och öka livskvaliteten Edvardsson, Sandman, Ray & Karlssons (2009) 

beskrev sjuksköterskans upplevelse av hög arbetsbelastning vid vård av personer med 

demens. De sjuksköterskor som upplevde hög stress på sin arbetsplats löpte högre risk 

för ohälsa. I en review artikel från 2015 av Moonga och Likupe visade att 

akutvårdsavdelningar inte var anpassade för personer med demenssjukdom. Den 

främmande miljön och okända personalen bidrog till deras konfusion och det triggade 

BPSD symtomen. Kunskaps- och tidsbrist bidrog till svårigheter att hantera när den 

äldre personen visade rop-, skrik-, oro/ ångestbeteenden och att det ledde till stress, 

frustration, vanmakt och utbrändhet hos dem. Sjuksköterskorna hade lätt att hamna i 

etiska konflikter vid omvårdnad eftersom de hade svårt att kommunicera och tolka 

personer med demensdiagnos. De hade svårt att förhålla sig till patientens 

självbestämmande trots vetskap om att respektera deras autonomi när patienten vägrade 

omvårdnad, behandlingar och läkemedel. En annan studie (Lee, Hui, Kng, &Wai 
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Auyeung) från 2013 visade att sjuksköterskornas svåraste upplevelse att vårda äldre 

personer med demenssjukdom var att hantera när de uttryckte aggressivitet, nattlig 

förvirring, ätproblem, motorisk oro och konflikthantering. Det orsakade stress, var 

resurskrävande och skapade frustration hos sjuksköterskorna.   

2.4. Personcentrerad vård  

Personens egna subjektiva berättelse om sin sjukdom, sina symtom och dess inverkan 

på personens liv är utgångspunkten för personcentrerad vård och lägger grunden för ett 

partnerskap mellan vårdteamet och personen menar Ekman m. fl. (2011). 

Vidare beskriver Skog (2013) att det innebär att den sjuke ska ses, mötas och vårdas 

som den unike person den är och ses bakom sjukdom, åldrande, symtom och beteende. 

Det krävs att sjuksköterskan har kunskap, inlevelse, respekt för individens identitet och 

autonomi samt möta personens förutsättningar och förmågor. Etiska dilemman kan 

uppstå i samband med omvårdnad av äldre personer med demenssjukdom då de ibland 

inte kan uttrycka sina önskningar och behov utan uppvisar BPSD symtom istället. 

Vårdteamet kan ibland feltolka deras behov och önskningar och det triggar den 

kognitiva svikten (Edvardsson 2010). Personcentrerad vård användes först inom 

psykoterapin och introducerades av psykologen Carl Rogers. Personcentrerad vård blev 

senare aktuell under 1990-talet inom demensvården genom professorn Tom Kittwood. 

Han grundade Bradford Dementia Group som haft störst betydelse för utvecklingen av 

personcentrerad demensvård. Tidigare forskning och behandling av äldre personer med 

demenssjukdom hade stort fokus på enbart det biomedicinska fenomenet. Avsaknad av 

bot och behandling av äldre personer med demenssjukdom saknades och förvaring på 

olika institutioner var det som erbjöds som vård. Personen betraktades som ett objekt 

istället för en människa och vårdpersonalen arbetade uppgiftsorienterat utifrån 

sjukvårdens effektivitet, struktur och organisation och inte av hänsyn till personens egna 

önskemål eller behov. Brooker (2004) beskrev att begreppet personcentrerad omvårdnad 

består av fyra olika delar som är lika betydelsefulla och kan inte uteslutas från varandra. 

VIPS består av: V (Value) Att försöka förstå och se vården ur den demenssjukes 

perspektiv. I (Individuals) Att behandla personerna som unika individer. P (Perspective) 

Att försöka förstå och se världen ur den demenssjukes perspektiv. S (Social) En positiv 

social miljö där den demenssjuke kan känna välbefinnande.  Socialstyrelsen (2010a) 

anser att all vård bör vara personcentrerad med multiprofessionellt teamarbete med 

fokus på person och inte diagnos. Läkemedelsbehandling ska används endast efter 

anpassad vårdmiljö och personcentrerade omvårdnadsinsatser gjorts. Det leder det till 
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ökad integritet, tillit, initiativförmåga, självständighet samt minskning av BPSD 

symtom och användning av läkemedel. Ekman m. fl. (2011) menar att personcentrerad 

vård består av tre delar. Berättelsen har en central roll då personen får sätta egna ord på 

sina upplevelser, känslor, övertygelser av betydelse. Partnerskap bygger på utbyte av 

information, gemensamma diskussioner och delat beslutfattande av vårdteamet och 

personen för att uppnå gemensamma mål. Behandlingen utformas utifrån personens 

livsstil, preferenser, värderingar och hälsoproblem. Genom att dokumentera personens 

berättelse och delaktighet i sin egen vård ges legitimitet åt personens perspektiv och bör 

vara lika obligatoriskt som kliniska fynd. Korrekt dokumentation är en indikation på att 

vården håller en viss kvalitet. Butterworth (2012) ansåg vikten av att i dokumentationen 

ska personens perspektiv tydligt framgå för att vårdpersonalen ska ha kunskap och 

förståelse för att underlätta personens BPSD symtom vid demenssjukdom. En studie av 

Sjögren, Lindkvist, Sandman Zingmark & Edvardsson (2015) visade att personcentrerad 

vård inte bara ökade livskvaliteten hos äldre personer med demenssjukdom utan även 

personalens arbetstillfredsställelse och minskad samvetsstress. En annan studie av Pope 

(2012) undersökte sjuksköterskornas attityder att vårda äldre personer och där framkom 

att personcentrerat vård förbättrade sjuksköterskornas attityd och relationen till den 

äldre personen.  

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar och varje år insjuknar 25 000 

personer i Sverige. Ett av de vanligaste symtomen är sömnproblem och det kan leda till 

en ohållbar situation för den äldre och närstående med ökad ohälsa och minskad 

livskvalitet som följd. Äldre studier påvisade att sjuksköterskornas erfarenhet av att 

vårda äldre personer med demenssjukdom var kunskapsbrist, samvetsstress, brist på 

emotionell kraft, hög arbetsbelastning, svårigheter att kommunicera med den äldre och 

inom teamet och behovet av ett gott ledarskap. Vid litteraturgenomgång upptäcktes det 

att de flesta äldre studier handlade om sjuksköterskorna erfarenhet att vårda äldre 

personer med demenssjukdom generellt eller vid smärta, oro, ångest men inte utifrån 

sömnperspektivet. Flertalet studier undersökte sjuksköterskors erfarenhet utifrån att 

äldre personer med demensdiagnos vårdats på somatiska- eller akutavdelningar på 

sjukhus och inte inom hemsjukvården.  
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4. SYFTE 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre personer 

med demenssjukdom som har sömnproblem. 

 

5. METOD  

5.1 Design 

För att få svar på studiens syfte valdes empirisk studie med beskrivande design och 

kvalitativ ansats.  

5.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Denna studie har använt sig av bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012) för att rekrytera 

sju deltagare från tre hemsjukvårdsområden i två olika kommuner i Mellansverige. För 

att få en spridning i urvalsgruppen har deltagare valts utifrån en spridning i ålder, kön, 

utbildning och erfarenhet att inkluderas och därmed bidra till en rikare variation av det 

studerade fenomenet (Graneheim & Lundman 2004). Inklusionskriterier för studien var 

att deltagarna hade arbetat som sjuksköterska minst två år och minst ett år på sin 

nuvarande arbetsplats. Alla sju deltagare hade dag- och kvällstjänstgöring utom en som 

arbetade enbart dagtid i egenskap av konsultsjuksköterska inom vården av personer med 

demenssjukdom i kommunen. Nio deltagare tackade ja till att medverka i studien men 

utifrån studiens inkluderingskriterier föll en deltagare bort och en valde att tacka nej vid 

senare tillfälle. I arbetet kommer sjuksköterskorna benämnas informanter. 

 
Tabell 1. Beskrivning av undersökningsgrupp  

Informanter Variation Medelvärde 
Sju informanter i  
tre hemsjukvårds-områden i två 

olika kommuner i 

Mellansverige. 

  

Ålder (år) 28–64  46,3  
Kön Kvinnor (6), Man (1)  

Sjuksköterskeutbildning 120 hp (4) 
Äldre utbildning, (3) 

 

Specialistutbildning Distriktsjuksköterska 75 hp (1), 
Vård av äldre 60 hp (1).  

 

Fristående högskolekurser inom 
geriatrik 

7,5 – 40 hp (3).  
 

 

År inom yrket 6–41  18,6  

År på arbetsplatsen 2–15  7,7  

Intervjutid (minuter) 22–35  28 
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5.3 Datainsamlingsmetod  

Intervjun startade med allmänna frågor angående informantens ålder, kön, utbildning, 

erfarenhet för att klargöra variationen i gruppen. Ambitionen var att urvalsgruppen 

skulle skiljas utifrån ålder, kön, utbildning och erfarenhet väljas men i praktiken fick 

alla ingå som inte tackat nej eller exkluderades. Frågorna kom att belysa 

sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre personer med demenssjukdom som har 

sömnproblem och hur det påverkade deras arbetssituation. Vidare uppmuntrades de att 

beskriva handlingsförloppet från ett uppdagat sömnproblem till åtgärd, vilka åtgärder 

som gjordes, vilken utvärdering hos individen som användes och slutligen vilket stöd 

sjuksköterskan fått eller önskat av teamet och organisationen för sina åtgärder. 

Följdfrågor som ställdes för att informanten skulle utveckla sina svar var ...hur menar 

du då... kan du berätta mer.… kan du utveckla... kan du förtydliga. En pilotintervju 

genomfördes innan för att prova studien i praktiken och kontrollera om frågorna 

behövde omformuleras eller ändras och hur informanten uppfattade frågorna. 

Pilotintervjun transkriberades därefter noggrant inom kort. Handledaren gav sedan 

respons på eventuella korrigeringar av intervjuguiden genom att analysera den 

transkriberade texten av provintervjun för att se om studien i sin helhet kunde påbörjas. 

Inga ändringar gjordes så pilotintervjun fick ingå i resultatet. Intervjuguiden kom 

uteslutande att användas under alla sju intervjuer och frågorna kom att ställas i samma 

följd för att öka tillförlitligheten i studien. För tillförlitligheten redovisades studiens 

syfte och tillvägagångssättet gällande dokumenterad metod, urvalsprocess, 

datainsamling och analysmetod noggrant för att processen ska kunna följas av läsaren 

(Graneheim &Lundmans 2004). Författaren var medveten om sin förförståelse som 

nattsjuksköterska att vårda äldre personer med demenssjukdom som har sömnproblem 

och har aktivt förhållit sig till den under hela examensarbetet (Willman, Stolz & 

Bahtsevani 2011). 

5.4 Tillvägagångssätt 

Båda områdescheferna för de tre aktuella hemsjukvårdsområdena kom att kontaktas via 

telefon och mail med skriftlig och muntlig information om studiens syfte och 

tillfrågades sedan om tillåtelse att genomföra studien. Efter godkännande blev 

enhetscheferna på respektive område kontaktade via telefon och mail av 

studieförfattaren för att informeras, både skriftligt och muntligt, om studiens syfte. 

Enhetscheferna tillfrågades vidare att maila ut informationsbrevet om studien till 

samtliga av sina verksamma sjuksköterskor inom hemsjukvårdsområdet som omfattades 
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av inklusionskriteriet. Intresserade sjuksköterskor fick själva ta kontakt med 

studieförfattaren för att undvika intresse och etiska dilemma med arbetsgivaren inom 

två veckor. När det visade sig att för få sjuksköterskor anmält sig till studien gjordes en 

återkoppling till enhetscheferna för att be dem återigen skicka ut informationsbrevet. 

Det resulterades i att ytterligare fyra deltagare anmälde sig och totalantalet blev då 

tillräckligt för att slutföra studien. Deltagarna i studien blev skriftligt och muntligt 

informerade om studien utifrån forskningsetiska aspekter (Codex 2017). De blev 

informerade om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att ange orsak och att all insamlad data behandlades 

konfidentiellt. Informanterna lämnade muntligt samtycke strax innan intervjun. 

Intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats enligt deras önskemål om plats 

och tid där de kände sig trygga och utan att riskera att bli störda under intervjutillfället. 

Alla intervjuer skedde på informanternas arbetstid. Författaren småpratade om 

vardagliga ämnen innan intervjun för att uppnå en avspänd miljö. Vid intervjuns början 

presenterade författaren sig själv, forskningsstudiens syfte och om forskningsetiska 

aspekter. Informanten tillfrågades ännu en gång om samtycke till att delta i studien. 

Beräknad tid för intervjun var maximalt 45 minuter. Intervjuerna varande mellan 22–35 

minuter med ett medelvärde på 28 minuter och spelades in på författarens mobiltelefon 

röstmemo. Alla sju intervjuer fullföljdes utan avbrott. Intervjuerna genomfördes under 

veckorna 10 och 11 år 2017. Varje intervju transkriberades i full text av författaren kort 

tid efter intervjutillfället. Allt insamlat material förvarades inlåst oåtkomligt för 

obehöriga i författarens hem och var enbart tillgängligt för författaren, handledaren och 

examinatorn och raderas efter godkännande av studien. Informanterna blev erbjudna att 

ta del av examensarbetet när det var färdigställt och godkänt. 

5.5 Dataanalys  

En manifest innehållsanalys av intervjuerna utfördes i enlighet med Graneheim och 

Lundmans (2004) analysprocess. Inledningsvis lyssnade författaren på det inspelade 

materialet flertal gånger för att sedan transkribera ordagrant. Textinnehållet läses 

därefter upprepade gånger för att få en känsla av helhet och hitta meningsbärande 

enheter som svarade mot studiens syfte. För att urskilja meningsbärande enheter i 

råmaterialet användes överstrykningspenna i respektive informants textinnehåll. För att 

särskilja varje informant representerade de varsin siffra från ett (1) till sju (7) i 

innehållsanalysen och även i resultatet. Fynden från varje informant skrevs ut i 

tabellform enligt innehållsanalysen för varje meningsbärande enhet som även 
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kondenserades ned utan att förlora innehållet. I nästa steg kodades den kondenserade 

meningsenheten. Koden beskrev kärninnehållet i den kondenserade meningen. Det blev 

165 koder och de jämfördes för att hitta likheter och skillnader. Genom att de bildade 

olika mönster sorterades de i skilda högar med liknande innehåll. Liknande innehåll i de 

olika subkategorierna som sorterats i högar ledde till de fyra huvudkategorier som 

utgjorde det påtagliga innehållet från intervjuerna. Manifest innehållsanalys av sju 

intervjuer ledde till fyra kategorier och 11 subkategorier utifrån 165 koder. För att 

strukturera upp och tydliggöra allt datamaterial sammanställdes innehållsanalysen i ett 

Word dokument i tabellform som redovisade varje informant (1–7). Därefter grupperade 

och sammanställdes alla informanters data från intervjuerna i huvudkategorierna och 

subkategorierna i tabellform. Det förtydligade och förenklade redovisningen av alla 

informanters innehållsanalys i resultatet och klargjorde hur författaren hämtat data till 

kategorierna. Det stärker trovärdigheten och tillförlitligheten i resultatet.  Slutligen 

lästes alla transkriberade intervjuerna ännu en gång för att kontrollera om innehållet och 

meningsbärande enheterna stämde med texten i resultatet. I resultatet ses den 

fullständiga redovisningen av samtliga subkategorier och kategorier som framkom efter 

dataanalys och bearbetning och varje informants citat representeras av en siffra. 

 
Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet. 

Kod Subkategori Kategori 

Det är egentligen 

en spännande 

grupp att vårda 

men det krävs 

kunskap för att 

förstå deras 

beteende och hur 

de ska få hjälpa 

dem utan att 

kränka eller trigga 

deras problem (4). 

Spännande 

patientgrupp som 

kräver kunskap 

för att inte kränka 

eller trigga dem 

Kunskapskrävande 

patientgrupp 

Betydelsen av 

kunskap 

Främjande 

omständigheter 

Sömnbesvär tar 

ofta tid från annat 

och den tiden 

finns inte att ta 

Sömnbesvär är 

tids- och 

energikrävande 

från teamet 

Hinder Brist på 

förutsättningar  

Hindrande 

omständigheter 
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från nått annat. 

Tar tid och energi 

från hela teamet 

och inte så enkelt 

som att bara ge en 

tablett. (2) 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

För att skydda individen vid forskning ställdes fyra allmänna huvudkrav (Codex 2017). 

Informationskravet uppfylldes då forskaren informerade informanten muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och sjuksköterskans roll. Samtyckeskravet genomfördes då 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när de själva önskar utan förklaring. Det 

beskrevs även hur insamlat material kommer att användas och förvaras och på vilket 

sätt informanten kommer att delta i studien. Konfidentalitetskravet innebar att 

intervjuerna var skrivna på ett sätt så informanternas identitet inte kan kännas igen i 

studieresultatet. Nyttjandekraven anser att det insamlade materialet inte används på 

annat sätt än avsedd forskning. Insamlat material har förvarats oåtkomligt för obehöriga 

och endast författaren, handledaren och examinatorn vid Högskolan i Gävle har haft 

tillgång till insamlade data och kommer raderas efter att examensarbetet är godkänt och 

arbetet publicerats i Högskolan Gävles databas DIVA. Det kan inte uteslutas att 

informanterna uppfattade ämnet som ett etiskt dilemma eftersom att vårda äldre 

personer med demenssjukdom är komplicerat, mångfacetterat och svårt. Informanterna 

hade kanske egna negativa eller oetiska erfarenheter som påverkade deras svar i olika 

riktningar så det inte framkom ärligt under intervjun. Det kan kännas utlämnande för 

informanten att berätta om detta för en främmande person så att det kanske undveks 

istället. Författaren reflekterade över detta och hade det i åtanke under alla sju 

intervjuerna för att inte medvetet pressa informanterna. Författaren upplevde trots det 

inte att någon av informanterna upplevdes vara besvärad eller undvek att besvara 

frågorna och följdfrågorna under intervjun.  

 

6. RESULTAT 

Efter bearbetning av datamaterialet genom analysprocessen (Graneheim & Lundsman, 

2004) av samtliga sju intervjuer (Tabell 1) framkom fyra kategorier och 11 

subkategorier (Figur 1) som resultat av sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre 

personer med demenssjukdom som har sömnproblem. Kategorierna var hindrande 
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omständigheter, främjande omständigheter, omvårdnadsåtgärder och behov av stöd. I 

resultatet presenteras kategorierna och subkategorierna i löpande text och kompletteras 

med citat från informanterna (1-7).  

 
                   Figur 1. Resultat: Kategorier och subkategorier. 

 

6.1 Hindrande omständigheter 
Denna kategori beskriver sjuksköterskans erfarenhet vad som försvårar omvårdnaden av 

äldre personer med demenssjukdom som har sömnproblem. I resultatet framkom 

subkategorierna brist på förutsättningar och vårdteamets betydelse som hindrande 

omständigheter.  

6.1.1 Brist på förutsättningar  

Resultatet visade att vårda äldre personer med demenssjukdom som har sömnproblem 

försvårande sjuksköterskans förutsättningar genom ökad arbetsbelastning och 

komplicerade deras arbetssituation. Flera av dem menade att det är en spännande men 

komplex och utmanande patientgrupp att vårda. Vanliga symtom informanterna beskrev 

som påverkade och försvårade deras förutsättningar i arbetet var när äldre personer med 

demenssjukdom hade nattlig oro, sömnbesvär, hade vänt på dygnet och hade tappat sina 

vanliga rutiner. Patienterna har tappat rutinerna, vänder på dygnet, kommer inte ihåg 

var man är. Jättestort problem men inte ovanligt (1). Sömnbesvären sågs ofta i början 

och i mitten av sjukdomsfasen. De belyste att demenssjukdomen påverkade personens 

kognitiva förmåga men att de fortfarande kunde vara fysiskt vitala och att den äldre ofta 

maskerade sina symtom tills de blev ohållbart för dem och närstående. Det ledde till 

•Vårdteamets	betydelse	
för	samarbete

•Att	se	helheten

• Tecken	på	sömnproblem
•Att	utvärdera
•Att	använda	skattningsskala
• Icke	farmakologiska	
omvårdnadsåtgärder

•Betydelsen	av	kunskap
•Vårdteamets betydelse
•Betydelsen	av	
personkännedom

•Brist	på	förutsättningar
•Vårdteamets	betydelse

HINDRANDE	
OMSTÄNDIGHETER

FRÄMJANDE	
OMSTÄNDIGHETER

BEHOV	AV	STÖD
OMVÅRDNADS
ÅTGÄRDER
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ökat hjälpbehov, minskad autonomi och ökade deras oro och ångest. Patienten bökar 

och stökar på nätterna. Håller på att plockar med papper eller andra saker, vill inte 

sova, tror det är dag, vill laga mat. Ja det kan uttrycka sig på olika sätt (3.) 

Informanterna beskrev även att närstående var förtvivlade och slutkörda av att vårda sin 

äldre livskamrat som succesivt förändrades och försämrades speciellt nattetid. Det ledde 

ofta till att de själva led av sömnbrist genom sitt stora ansvar och tunga börda dygnet 

runt. Sjuksköterskan blev deras stöttepelare och det var tids och energikrävande enligt 

informanterna. Informanterna uttryckte att det hindrande förutsättningarna i arbetet att 

vårda äldre personer med demenssjukdom som har sömnbesvär var att det var 

frustrerande, svårt, tids- och energikrävande för vårdpersonalen. Sömnbesvär tas ofta tid 

från annat och den tiden finns inte att ta från nått annat. Tar tid och energi från hela 

teamet och är inte så enkelt som att bara ge en tablett (2.) Ökad arbetsbelastning och att 

situationen framkallade en känsla av vanmakt att inte alltid kunna hjälpa personen 

skildrades. Det beskrevs att det ibland upptäcktes vid morgontillsynen att den äldre 

personen inte sovit utan haft olika aktiviteter under natten. Det har hänt att vi upptäcker 

vid morgonbesöket att de röjt i hela lägenheten. Vattnet står på och rinner ut i 

lägenheten eller kokplattor står på. Undrar hur länge de hållit på? (4). Det framgick 

även att ibland väckte omvårdnadspersonalen den äldre av misstag när de gjorde 

tillsynsbesök när de öppnade dörren, rasslade med tillsynsnycklar och kläder. De 

vaknade då av okända ljud och blev oroliga och hade svårt att somna om. En av 

konsekvenserna att en person med demenssjukdom hade sömnproblem var när den äldre 

gick ut mitt i natten, inte hittade tillbaka och att det inte upptäcktes i tid av 

omvårdnadspersonalen. Flera informanter beskrev att vid ohållbar hemsituation hos den 

äldre sattes tillfälligt in omvårdnadspersonal som var hos personen dygnet runt, kallat 

”orosvak” för att förhindra att personen skadade sig psykiskt och fysiskt illa. Det 

medförde ofta ökad arbetsbelastning för sjuksköterskan och vårdteamet. Det jag tycker 

påverkar min arbetssituation är när deras beteende påverkar dem negativt. Jag menar 

när de är så förvirrade eller ser olika syner eller hallucinerar. Det leder ofta till att det 

är svårt att lugna dem eller hindra dem från att gå ut mitt i natten (4). 

6.1.2 Vårdteamets betydelse  

Resultatet i studien visade att vårdteamet påverkade personen med demenssjukdom 

deras kognitiva beteende. Det kunde märkas om deras synsätt till personer med 

demenssjukdom var negativ, deras kränkande attityd och bemötande samt deras ålder 

och oerfarenhet inom yrket och det var några aspekter som togs upp av informanterna 
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som ett hinder och försvårade omvårdnaden. En del tycker att patienten är bråkiga om 

de larmar mer än en gång under natten. Men vadå?! Det betyder ju inte att patienten 

har ett problem. Suck (4). Frånvaro av empati beskrevs genom att vissa ovana 

sjuksköterskor visade frustration och irritation när de vårdade oroliga personer med 

demenssjukdom. Unga stressade sjuksköterskor blir frustrerade och irriterade när 

demenssjuka inte gör som de säger eller stökar till en hel avdelning eller väcker hela 

familjen (2). En informant skildrade hur omvårdnadspersonalen kunde tilltala den äldre 

personen nedlåtande och som en mindre vetande person. Ja det är en del personal som 

pratar med dem som de var mindre vetande och det tycker jag inte om (4) Ny okänd 

vårdpersonal utan kännedom om personens rutiner skapade otrygghet och oro hos 

personen med demenssjukdom med sömnproblem. Under jourtid kunde det vara svårt 

att få läkaren att göra ett hembesök hos den äldre och ibland rekommenderade läkaren 

att bedömningen skulle utföras inom slutenvården istället och det bidrog till 

informanternas frustration. Personer med demenssjukdom kunde uppleva sig förnärmad 

och bli misstänksamma vid läkarbesök och en informant beskrev att en person upplevde 

det som ett förhör när läkare gjorde en hälsoundersökning. Resursbrist inom den 

kommunala verksamheten påtalades som ett stort hinder och att det påverkade 

omvårdnadspersonalens agerande negativt genom att välja tidseffektiva alternativ som 

att ge sömntablett istället för omvårdnadshandlingar. Omvårdnadspersonalens låga 

bemanning ökade deras arbetsbelastning genom tids- och samvetsstress.  Flera 

informanter beskrev även att tidsregistrerings- och planeringssystemet TES som en 

hindrande omständighet för omvårdnadspersonalen vid vård av äldre personer med 

demenssjukdom som har sömnproblem. Det skapade stress hos dem när det inte kunde 

hålla tidsschemat och samvetsstress över att inte tillfredsställa den äldres önskemål 

förutom de planerade insatserna på bestämd tid. Det ledde till ökad oro, ångest med en 

känsla av otrygghet hos den äldre. Genom sin oro ledde det till fler akutlarm från den 

äldre och ökad arbetsbelastning för omvårdnadspersonalen och bidrog till fler 

tidseffektiva beslut. Idag har personalen knappt tid för annat utöver den planerade TES 

tiden. Det där som är betydelsefullt för en människa. Ett samtal, en klapp, en fika. Ja du 

vet. Suck (4). Betydelsen av att prioritera patientens hälsa beskrevs och att de skickade 

in den äldre till sjukhuset istället för att personen vårdades kvar i hemmet utan 

kontinuerlig vårdpersonal på grund av resursbrist. Det handlar om multisjuka människor 

som inte längre kan ta hand om sig själva. Jag vill i alla fall inte vara ansvarig för att 

nån patient blir skadad eller dör bara för att en chef säger nej (orosvak). Nä då skickar 
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jag hellre in patienten till sjukhuset med frågeställning akut förvirring eller ohållbar 

hemsituation 4). En annan beskrev sjuksköterskornas och omvårdnadspersonalens 

betydelse när patientinformation och kommunikationen försämrades i teamet vid 

verksamhetens besparingar. Jag brukar prata om det (främja sömnen) på teammöten 

men i och med senaste omorganisationen ska all brukartid prioriteras och möten blir då 

bortprioriterade (6). Det framkom att många av omvårdnadspersonalen inom 

hemtjänsten var oerfarna och outbildade och att de inte stannade kvar inom hemtjänsten 

samt att det var ovanligt med van personal med personkännedom. Det är guld värt om 

kontaktpersonen är engagerad och van för då vet de och känner den äldre person men 

tyvärr ser det inte ut så längre inom hemtjänsten (6). En informant beskrev betydelsen 

att hon som nyutbildad sjuksköterska var mer kreativ och engagerad än hon är idag. Det 

framkom att nattsjuksköterskorna har stora distrikt och gjorde mest punktinsatser. 

Informanterna upplevde att det var enklare för nattsjuksköterskorna att ordinera 

läkemedel enligt generella vid behovslistan för att avhjälpa sömnproblemet hos äldre 

personer med demenssjukdom än personspecifika åtgärder när omvårdnadspersonalen 

larmade nattetid och bad om rådgivning. 

 

6.2 Främjande omständigheter 
Denna kategori beskriver sjuksköterskans erfarenhet vad som främjar omvårdnaden av 

äldre personer med demenssjukdom som har sömnproblem. Det framkom i 

subkategorierna att betydelsen av kunskap, vårdteamets betydelse och betydelsen av 

personkännedom var främjande faktorer. 

6.2.1 Betydelsen av kunskap 

Resultatet i studien visade att de flesta informanter påpekade betydelsen av att ha bra 

kunskap om demenssjukdomar för att vårda äldre personer med demenssjukdom med 

sömnproblem. Kunskap krävs för att förstå deras beteende, agerande och handlingar för 

optimal förståelse för att bedriva god demensvård. Det är egentligen en spännande 

grupp att vårda men det krävs kunskap för att förstå deras beteende och hur man ska 

göra för få hjälpa dem utan att kränka eller trigga deras problem (4). En informant 

påpekade vikten av kunskap av att äldre personer inte har lika stort sömnbehov som 

yngre så därför kan inte en hel natts sömn hos personer med demenssjukdom krävas. 

Betydelsen av kunskap om bemötandet av personer med demenssjukdom var viktig 

eftersom personerna var signalkänsliga och det kunde påverka deras sömn. Det 

framkom att genom forskning och ny kunskap har vårdteamets synsätt och attityd av 
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äldre personer med demenssjukdom förbättrats över tid och att demenssjuka personer 

numera likställs värderingsmässigt som övriga äldre personer i samhället. En informant 

påpekade att förr vårdades denna patientkategori på institution men numera vårdas äldre 

multisjuka personer istället i hemmet med hjälp av sjuksköterskans kunskap och 

kompetens. Resultatet i studien visade även att betydelsen av brist på kunskap om 

demenssjukdom påverkade vården av äldre personer med demenssjukdom med 

sömnproblem negativt. Kunskapsbrist om hur sjukdomen påverkar hjärnan och hur 

patienten uppfattar sin omvärld (2). En informant uttryckte sin upplevelse av det stora 

behovet att utbilda omvårdnadspersonalen som att det låg på sjuksköterskans ansvar 

men att det saknades tid och resurser för att utöva det. Flera informanter påpekade 

betydelsen av omvårdnadspersonalens kunskapsbrist om hur demenssjukdomen 

påverkar den äldres kommunikativa förmåga och hur det kunde uttryckas genom oro 

och ångest istället eller hur personen uppfattade sin omvärld. Ung outbildad personal 

har svårt att hantera och bemöta personer med demenssjukdom. Ibland tror jag på 

allvar att de tror att patienterna jävlas med dem när de är oroliga eller inte kan sova. 

Det är kunskapsbrist de lux på vissa omvårdnadspersonal tyvärr (3). 

6.2.2 Vårdteamets betydelse  

Resultatet i studien visade att erfaren, personlig mognad och trygg vårdpersonal var 

betydelsefullt och direkt avgörande vid vård av äldre personer med demenssjukdom 

som har sömnproblem. Att vårda personer med demens krävs mycket av personalen. 

Personlig mognad, erfarenhet och trygghet eftersom denna patientkategori är oerhört 

krävande vissa stunder och i perioder i sin sjukdomshistoria (2). 

Betydelsen av vårdpersonalens attityd visades genom att lugn van personal lirkade och 

inte tvingade personen med demenssjukdom och att det var avgörande i omvårdnaden. 

Erfaren personal kan lirka och inte tvinga dem då går allt i baklås. Vara lugna så de 

inte känner sig pressade (2). En annan informant menade att medvetandegöra 

förståelsen av att förstärka samarbetet och relationen mellan sjuksköterska, närstående 

och den äldre med demensdiagnos var betydelsefull och förbättras genom ömsesidigt 

förtroende. Sjuksköterskans erfarenhet och kunskap förbättrade bedömningarna enligt 

en informant. Min erfarenhet gör att jag gör bättre bedömningar nu än när jag var ny 

sjuksköterska (6). 
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6.2.3 Betydelsen av personkännedom 

Resultatet i studien visade att personkännedom om tidigare sömnmönster, rutiner och 

livserfarenhet var betydelsefullt för sjuksköterskan. Det förenklade bedömningen av 

äldre personer med demenssjukdom deras sömn- och oros problematik genom att ha 

förståelse och förutse deras beteende. Att man från början tar reda på hur personen 

sovit tidigare så är det lättare att förstå deras sömnmönster och hur det kommer att bli 

när sjukdomen försämras (2).  En informant berättade om betydelsen av att använda sig 

av livsberättelser och minnesbok och att det förenklade kontakten med den riktiga 

personen bakom sjukdomen i arbetet som sjuksköterska. De saker som underlättar mitt 

arbete med personer med demenssjukdom är vetskapen hur de varit som friska. Deras 

livsberättelse är verkligen avgörande (3).  Närstående var betydelsefulla för 

sjuksköterskan och kunde vägleda informanten till bättre beslut för den äldre. 

Närstående som alltid har deras bästa inför beslut och kan därför vägleda oss personal 

i de rätta besluten för patienten. Inte vad som kanske är enklast för verksamheten (3). 

Fördelen att vårda personerna en längre period var betydelsen av personkännedom om 

både den äldre och närstående och att det blev ett ömsesidigt förtroende och 

känslomässigt band mellan dem och sjuksköterskan. Jag blir som en person för dem och 

de lär känna mig och de får ett förtroende för mig och jag lär mig mycket om dem när 

jag gör mina vanliga hembesök (4). 

 

6.3 Omvårdnadsåtgärder 
Denna kategori beskriver sjuksköterskans kliniska erfarenheter vid omvårdnad av äldre 

personer med demenssjukdom som har sömnproblem. I resultatet framkom 

subkategorierna tecken på sömnproblem, att utvärdera, att använda skattningsskala och 

icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder. 

6.3.1 Tecken på sömnproblem 

Resultatet visade att till största del var det omvårdnadspersonalen som observerade och 

rapporterade till sjuksköterskan om det var någon äldre person med demenssjukdom 

som visade tecken på sömnproblem. Vi sjuksköterskor märker väl egentligen bara om 

hemtjänsten säger till om problemet och att patienterna är trötta dagtid och måste 

aktiveras mer (7). Sömnproblem beskrevs som att personen var onormalt trött dagtid, 

inte sov på natten, inte kom till ro, fysiskt och psykiskt oroliga, larmade mycket eller 

var förvirrade och ville gå ut nattetid. Sömnbesvär kan bestå av att inte kunna sova, 

sova kortare stunder, vakna tidigt eller att aldrig känna sig utvilad (3). 
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Rapporteringsförfarande om tecken på sömnproblem hos den äldre var till största del 

muntlig via telefon eller direktkontakt med dagsjuksköterskan. Dagundersköterskorna 

får ofta muntlig rapport av natten eller om de själva märker om de är trötta (7). Några 

informanter fick telefonrapport av nattsjuksköterskan som vidarebefordrade 

nattpersonalens observationer vilka som inte sovit under natten. En informant fick 

uppdrag av sina kollegor eller närstående i egenskap som demenssjuksköterska om äldre 

personer med tecken på sömnbesvär behövde ett konsultbesök.  

6.3.2 Att utvärdera 

I resultatet framkom det att informanterna hade olika sätt att utvärdera bra sömn och 

insatsernas effekt. Uppföljningstiden att utvärdera effekt av åtgärder varierade mellan 

tre dagar till en månad. Några informanter skickade ett mail till omvårdnadspersonalen 

för att de skulle observera, utvärdera och dokumentera sömnen hos äldre personerna 

med demenssjukdom med sömnproblem. Ibland har jag skickat ett mail till 

nattflickorna för att observera sömnen på den och den och jag vill ha återkoppling inom 

tex tre dagar. Ibland funkar det och ibland inte. Det beror på vilka som arbetar (2). En 

informant tog själv kontakt med berörd personal som vårdat patienten under vårdtiden 

för att få återkoppling av utvärdering. Bristande dokumentation om sömnproblemen och 

att läkemedel sällan utvärderades beskrevs (4). Vi är nog alla till mans lite dåliga att 

dokumentera deras sömnrutiner tyvärr. Ofta skrivs det bara som ett problem. Det är 

sällan tabletter som givits extra utvärderas (4). Några av informanterna gjorde även 

hembesök hos personen med demenssjukdom med sömnproblem för att utvärdera om 

åtgärderna haft effekt eller ej. En annan bad omvårdnadspersonalen själva återkomma 

om effekten uteblivit. För att kolla om mina ändringar funkar brukar jag be natten ha 

lite extra koll på deras sömn och be dem återkomma om det inte fungerar. Hör jag inget 

tror jag att det fungerar (4). En informant beskrev att hon även gjorde hembesök för att 

själv utvärdera effekt av insats och att det ibland kunde orsaka oro hos den äldre 

eftersom de ibland inte mindes att de har sömnproblem. 

6.3.3 Att använda skattningsskala 

I resultatet framkom att det var endast en informant använde skattningsskala för att 

utvärdera sömnen och effekt av insats. Det var en skattningsskala med sömn- och 

aktivitetsprofil från Svenska Demenscentrums BPDS registret. Den användes dygnet 

runt under en veckas tid av hela vårdteamet för att följa personens beteende för att 

eventuellt finna mönster som kan triggar vissa beteenden tex sömnproblem. Resterande 

informanter skattade sömnen genom att utvärdera om insatt åtgärd har haft effekt eller 
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ej. Nä jag har inget hjälpmedel utan hör mest efter om det blivit bättre eller sämre (6). 

En informant beskrev att hon använde en tänkbar visuell VAS bedömning utifrån en 

ograderad skala att bedöma bättre eller sämre effekt före och efter åtgärd. Jag tror att 

jag använder mig av tänket gamla VAS skalan om att åtgärder haft effekt eller ej genom 

ograderad skala (2). 

6.3.4 Icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

I resultatet framkom att alla informanter erbjöd flera olika icke farmakologiska 

omvårdnadshandlingar för att främja sömnen hos äldre personer med demenssjukdom. 

Vanliga åtgärder som informanterna ordinerade till omvårdnadspersonalen att utföra om 

den äldre var vaken var att förkorta nattfastan genom att erbjuda mjölk och smörgås vid 

nattbesöket, erbjuda toalettbesök, begränsa sömnen under dagen och att personen har en 

bra sovmiljö. Alla informanter påpekade att det var viktigt att få den äldre tillbaka till 

ordinarie dygnsrytm för att kunna sova på nätterna. Det kunde göras genom att 

strukturera upp dagsrutinerna och göra dem meningsfulla för personen så att den äldre 

var vaken och aktiv under dagen. En informant använde sig av digital almanacka för att 

den äldre skulle få ett tydligare dygnsperspektiv. Ja det är väl det gamla vanliga att de 

inte ska sova på dagarna, ligga mjukt och skönt i sängen. Sen har jag märkt att en 

macka och ett glas mjölk fungerar bra att ge på natten när patienten inte kan sova. Jag 

tror på rutiner och att de har att göra på dagarna gör att de märker skillnad på dag och 

natt så att de faktiskt är trötta när de lägger sig (4). Mänsklig kontakt och en 

närvarande lugn personal betonades som en icke farmakologisk omvårdnadshandling 

för att främja sömnen. Jag är av den gamla stammen som tror på mänsklig kontakt i 

första hand och en närvaro och lugn hos personalen (2). Dagvård och 

demensverksamhet var förslag som informanterna beskrev för att göra dagarna mer 

meningsfulla för äldre personer med demenssjukdom genom socialt umgänge i 

arrangerad form. Det finns ju dagvård på seniorboende X som har rätt mycket 

aktiviteter på dagarna och värdinnorna är väldigt inkluderande. Ensamheten bryts av 

lite grann. De patienter uppfattar jag som mer trygga än de andra som bor på andra 

ställen (7). Ibland användes läkemedel slentrianmässigt av omvårdnadspersonalen 

istället för icke farmakologiska omvårdnadsinsatser för att främja sömnen. Ofta kräver 

flickorna att det ska sättas in både lugnande och sömntabletter direkt. Att försöka med 

enbart omvårdnadshandlingar eller aktiviteter som jag faktiskt vet fungerar riktigt bra 

kan vara svårt att få igenom. De säger att de inte hinner. Lättare att ge en tablett (2).  

Vanligast var att använda insomningstabletten Imovane eller lugnande tabletten 
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Oxascand (Sobril) som ordinerades tillfälligt enligt generella vid behovslistan eller 

regelbundet av läkaren. Informanterna beskrev läkemedlens negativa effekter med ökad 

risk för biverkningar, muskelsvaghet, fallrisk, konfusion och okunskap om individuella 

reaktioner av läkemedlet. Balansgång mellan att ge sömntablett och lugnande medicin 

eftersom det är en risk att de ramlar och blir mer förvirrade (3). 

6.4. Behov av stöd 

Denna kategori beskriver sjuksköterskans erfarenhet av stöd, samarbete och behovet av 

helhetssyn vid omvårdnad av äldre personer med demenssjukdom som har 

sömnproblem. I resultatet framkom subkategorierna vårdteamets betydelse av 

samarbete och att se helheten. 

6.4.1 Vårdteamets betydelse av samarbete 

I resultatet framkom det att flera av informanterna kände samarbete genom både stöd 

och förståelse av sin närmaste chef vid vård av äldre personer med demenssjukdom som 

har sömnproblem. Det framkom även att verksamhetens budget aktivt styrde direkta 

åtgärder tex vid behovet av omvårdnadspersonal dygnet runt hos personer med 

demenssjukdom som var motoriskt oroliga och som riskerade att fara illa om de var 

ensamma. Några dygn tyckte de flesta av cheferna var tillräckligt eftersom det 

bekostade verksamheten hårt. Lösningen blev ibland att personen med demenssjukdom 

med sömnproblem och behov av personal dygnet runt fick vård inom slutenvården eller 

korttidsplats inom kommunen oberoende av sjuksköterskans eller personens vilja. 

Chefen okejar orosvak några nätter men inte längre. Jag vet att hon vill men inte kan. 

Allt kostar pengar och hon måste hålla sin budget. Lösningen blir att patienten får åka 

till sjukhuset när situationen blir ohållbar (2). En informant beskrev frånvaron av 

samarbete när hon kände sig ifrågasatt av chefen när hon beslutade att vårdpersonal 

skulle vara hos den äldre ur ett omvårdnadsperspektiv men att det var chefen som 

bestämde i slutänden. Det som jag märker är när vi sjuksköterskor blir ifrågasatta av 

chefen om olika tillfälliga lösningar (orosvak) och att de alltid får sista ordet. Jag står 

där med min legitimation och chefen tänker bara på budget och ekonomisk balans (4). 

En informant beskrev chefens okunskap om sjuksköterskans kompetens om att de 

bedriver avancerad vård i hemmet. Omvårdnadspersonalen var betydelsefulla för 

sjuksköterskan genom känslan av deras stöd och samarbetet runt vården av äldre 

personer med demenssjukdom med sömnproblem för optimalt resultat. Jag upplever att 

jag får ett stöd och att omvårdnadspersonalen gör som jag säger till dem. Absolut (7). 

Frånvaron av samarbete beskrevs när omvårdnadspersonalens attityd, resursbrist och 
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arbetsbelastning bidrog till att läkemedel valdes som första alternativ än ordinerade 

omvårdnadshandlingar vid vård av äldre personer med demenssjukdom med 

sömnproblem. Ibland har jag pratat med flickorna om olika rutiner för att främja 

sömnen hos den äldre och de kanske lyssnar men gör ändå som de vill i alla fall. Att ge 

nån tablett vid oro är lättare än att prata och trösta nån som är ledsen. Men det är ju 

klart att de inte har tid (2). Trots vårdplan, mål och journaler var det oklart om icke 

farmakologiska omvårdnadshandlingar utfördes av omvårdnadspersonalen innan 

läkemedel gavs. Jag skriver ofta in att de ska ge att äta eller toabesök vid 

tillsynsbesöken om patienten är vaken. Sen kan jag aldrig veta om det blir gjort eller ej 

(6). En informant beskrev att hon som specialistsjuksköterska och omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska förväntade sig ett bra samarbete av omvårdnadspersonalen genom att de 

följde hennes ordinationer och vårdplan och inte gjorde som de själva tyckte och tänkte. 

I resultatet framkom att de flesta kände kollegialt samarbete och stöd av andra 

sjuksköterskor i vården av äldre personer med demenssjukdom som har sömnproblem. 

Vid hög arbetsbelastning blev de avlastade och samt vid patientproblem hade de även 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte av varandra. Om jag har mycket på mitt område kan 

jag be mina kollegor om hjälp (6.) En informant beskrev gott samarbete och stöd av 

arbetsterapeuterna, biståndshandläggarna och geriatriska kliniken inom slutenvården vid 

vård av äldre personer med demenssjukdom som har sömnproblem.  

6.4.2. Att se helheten 

En informant skildrade behovet av tvärprofessionellt samarbete för att bedriva 

kvalificerad vård av äldre personer med demenssjukdom med sömnproblem för att få en 

helhetssyn. Det framkom även att behovet av fler korttidsplatser i kommunen var stort. 

Äldre personer med demenssjukdom med sömnproblem skickades därför ibland pga. 

resursbrist in till slutenvården istället för att vårdas hemma med resurs eller på 

korttidsplats. Slutenvården får tyvärr ta emot många gamlingar som vi egentligen skulle 

kunna vårda hemma med lite resurser istället. Sen behövs det även akutplatser på 

korttidsboendena som alla sjuksköterskor ska ha tillgång till dygnet runt. Fler 

akutplatser tror jag blir billigare för samhället och bättre för patienten (4) 

Informanterna i ena kommunen påpekade nackdelen att använda tidsregistrerings- och 

planeringssystemet TES vid planerade hembesök hos den äldre eftersom det minskade 

helhetssynen vid omvårdnad av personer med demenssjukdom med planerade insatser 

på fasta tider. Det ledde till ökad arbetsbelastning för omvårdnadspersonalen och stress 

när de inte kunde hålla tidsplaneringen och det påverkade flexibiliteten av 
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omvårdnadsinsatser av personer med demenssjukdom negativt ur ett personcentrerat 

perspektiv.  

 
7. DISKUSSION 
7.1 Huvudresultat  

Resultatet visade att sjuksköterskans erfarenhet av att vårda personer med 

demenssjukdom som har sömnproblem medförde ökad arbetsbelastning och en 

komplicerad arbetssituation. Sjuksköterskan erfor att det var frustrerande, svårt, tids- 

och energikrävande att vårda äldre personer med demenssjukdom som hade nattlig 

fysisk och psykisk oro, dygnsförvirring och deras tappade rutiner. Hindrande 

omständigheter som framkom i studieresultatet var vårdteamets attityd, agerande, brist 

på kunskap, oerfarenhet och resursbrist. Sjuksköterskorna menade att främjande 

förutsättningar var att vårdpersonalen hade erfarenhet, god kunskap om 

demenssjukdomar och personkännedom vid vård av personer med demenssjukdom som 

hade sömnproblem. Närstående kunde vägleda sjuksköterskan till bättre beslut. Det 

saknades rutiner för att observera och utvärdera sömnen och insatser. Basal omvårdnad, 

daglig aktivitet och socialt umgänge i arrangerad form för att stärka dygnsrytmen var de 

vanligaste omvårdnadsåtgärderna att främja sömnen. Läkemedel var en central åtgärd 

trots sjuksköterskornas kunskap om hur det påverkar äldre personer med 

demenssjukdom negativt med ökad fallrisk och biverkningar. Sjuksköterskorna kände 

till största del stöd och förståelse vid samarbetet med vårdteamet runt äldre personer 

med demenssjukdom med sömnproblem. Behovet av ett tvärprofessionellt samarbete 

och fler korttidsboenden framkom. Tidsregistrerings- och planeringssystemet TES som 

användes i ena kommunen bidrog till sämre arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen och 

påverkade personcentrerad vård negativt. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom som har sömnproblem var svårt, frustrerande och var tids- och 

energikrävande. Det försvårade sjuksköterskans förutsättningar genom ökad 

arbetsbelastning och komplicerade deras arbetssituation. Äldre studier (Edvardsson, 

Sandman, Ray & Karlsson 2009; Moongo & Likupe 2005; Lee, Hui, Kng & Wai 

Auyeung 2013) stöder resultatet trots annan vårdform och det kan tolkas som att denna 

patientgrupp är komplex, resurskrävande och kräver hög kompetens av vårdteamet. 

Frånvaron av god kunskap om demenssjukdomar medförde att sjuksköterskan och 
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omvårdnadspersonalen hade svårt att hantera, tolka och bemöta den äldre med 

demenssymtom. Det bidrog till att förvärra den äldres autonomi och att vårdteamet 

hamnade oftare i etiska dilemman och resultatet stöds av Moonga och Likupe (2015). I 

en studie av Ballad, Smith, Husebo, Aarsland & Cobett (2011) studie framkom att 

felaktigt bemötande och okunnig vårdpersonal ledde till sämre omvårdnad och enligt 

Socialstyrelsen, (2010a) har specialistsjuksköterskan en viktig roll i att undervisa och 

vägleda vårdpersonalen till demensvård av hög kvalitet. En annan studie av Travers, 

Beattie, Martin-Kahn & Fielding (2013) påvisade att utbilda vårdpersonal i demensvård 

så ökar det deras självbild och attityden förbättrades mot personer med demenssjukdom.  

Föreliggande studie visade att hjälpa den äldre person med demenssjukdom till bättre 

sömn är inte så enkelt som att ge en sömntablett. Långvariga sömnbesvär kan leda till 

en ohållbar hemsituation för den äldre med förvirring av psykisk och fysisk karaktär 

större delen av dygnet med brist på återhämtning och det påverkar inte bara den äldre 

utan även närstående och vårdteamet. Ibland kan flytt till vårdboende tillfälligt eller 

permanent vara enda utvägen och lösning menar Socialstyrelsen (2014). Zwijsen m. fl. 

(2012) anser att BPSD som uttrycks som kognitiva och beteendestörningar var särskilt 

svåra för närstående och vårdpersonal att möta samtidigt som de flesta drabbas av dessa 

symtom någon gång under sin demenssjukdom (Carejeija, Largarto& Mukaetova-

Ladinska, 2012). En annan hindrande omständighet som framkom i föreliggande studie 

var resursbristen inom hemsjukvården. Författaren tolkade att deras arbetssituation med 

bemanningsproblem och höga arbetsbelastning kunde bidra till att de valde tidseffektiva 

alternativ som att ge läkemedel istället för personcentrerad omvårdnad. Kolanowski, 

Fick, Frazer och Penrod (2009) studie beskrev att icke farmakologiska åtgärder ofta var 

tidskrävande och var svår att utföra då personalstyrkan var färre. Det var lättare för 

vårdpersonalen att ge en tablett istället för att ta sig tid att avleda, trösta och lugna den 

äldre som hade svårt att komma till ro och somna. Resultatet i föreliggande studie 

visade att främjande omständigheter att vårda äldre personer med demenssjukdom som 

har sömnproblem var vårdpersonalens attityd, agerande, kunskap och erfarenhet. Det 

var avgörande att ha god kunskap om demenssjukdomar och personkännedom om den 

de vårdade för att ha maximal förståelse för att bedriva god demensvård som passade 

just den äldre personen. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att lära känna personen 

bakom sjukdomen för att främja sömnen. Det belyser även Edvardsson (2010) som 

påstår att det krävs god kännedom om en persons livshistoria för att synliggöra personen 

för att ta reda på deras behov och önskemål. Därför flyttas focusen från att personen är 
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ett objekt till en individ istället. Ekman et al (2011) beskrev att personcentrerad vård 

består av tre delar: personens egna berättelse, partnerskap och dokumentation. 

Författaren till föreliggande studie anser att genom att använda livsberättelser som en 

del av personcentrerad vård vid vård av äldre personer med demenssjukdom bör det 

både förbättra och förenkla vården och bemötandet av den äldre, närstående och 

vårdteamet. Sjögren m. fl studien från 2015 visade att personcentrerad vård ökade den 

äldres livskvaliteten, minskade samvetsstressen och ökade arbetstillfredsställelsen hos 

vårdpersonalen och det stöder författarens förslag. Tidigare studie av Kontos, Mitchell, 

Mistry & Ballon (2010) påpekade att bristande kunskap om personcentrerad vård hos 

sjuksköterskorna var en orsak till att det inte var det självklara arbetssättet eller trots att 

de hade kunskapen var det svårt att omsätta i praktiken om inte ledningen var delaktiga. 

Zimmerman m fl. (2014) beskrev även att kontinuitet var en förutsättning för att bedriva 

personcentrerad vård och det stöder studieresultatet. Andersson, Willman, Sjöström-

Strand & Borglin (2015) ansåg att patienterna var experterna på sin egen kropp och 

sjukdom och det styrde sjuksköterskornas förhållningssätt. Enligt Socialstyrelsen 

(2010a) är personcentrerad vård det bästa sättet att bemöta äldre personer som uppvisar 

BPSD symtom och förhållningssättet minskar även användningen av psykofarmaka. 

Adekvat utbildning till vårdpersonalen kan leda till färre BPSD symtom, som 

sömnproblem, hos äldre personen med demenssjukdom och utbildningen bör innehålla 

praktisk handledning, träning och återkoppling under en längre tid för vårdteamet runt 

den äldre. Granvik, Mayer, Minthon & Näggas (2014) studie konstaterade att använda 

BPSD Registret som ett arbetsredskap så reducerades BPSD symtomen signifikant och 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdom förbättrades. Resultatet i föreliggande 

studie visade att genom att inkludera närstående i vården runt äldre personer med 

demenssjukdom som har sömnproblem förenklade det besluten för sjuksköterskan vilka 

individuella insatser som främjade sömnen som passade specifikt den äldre. Närstående 

kunde enkelt berätta för teamet den äldres tidigare sovvanor, rutiner och önskemål just 

för att förhindra att BPSD beteenden triggades som kunde leda till ökad oro eller svårt 

att komma till ro eller att somna om på natten. En studie av Slater (2006) visade att 

närstående hade en central roll i vården av personer med demenssjukdom för viktig 

information och god kommunikation för helhetsbilden av personen. Johansson (2007) 

ansåg att närstående (nära familjemedlem eller nära vän) utgjorde en viktig resurs för 

äldre personer med demenssjukdom ska få och behålla bästa möjliga hälsa och 

livskvalitet. Den psykisk och fysiska påfrestning att vårda sin anhörig dygnet runt leder 
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ofta till trötthet, utmattning och psykisk ohälsa. Det framkom i resultatet att 

sjuksköterskorna i föreliggande studie blev deras stöttepelare men att det var tids och 

känslomässigt krävande. I föreliggande studie påpekades sjuksköterskans brister 

speciellt vid observation, bedömningar av den äldres sömn men även till viss del 

uppföljning av insatser av personer med demenssjukdom som har sömnproblem. Till 

största del var det omvårdnadspersonalen som initialt observerade sömnbesvären hos 

den äldre. Det framkom inte vilken typ av sömnbesvär som observerades utan 

framställdes som sömnbesvär generellt och utvärderingen av insats skattades av 

sjuksköterskorna till största del som bättre eller sämre.  Det saknades rutiner av 

handlingsförfarandet och användningen av att använda validerad skattningsskala för att 

identifiera, observera sömnen och att utvärdera insatserna. Det var endast en 

sjuksköterska som beskrev att de använde en skattningsskala och den var från Svenskt 

Demenscentrum BPSD Registret. Socialstyrelsen (2012) anser att standardiserade 

bedömningsmetoder är ett viktigt redskap i arbetet med att utveckla en evidensbaserad 

yrkesvana. Den kan användas som ett stöd när enskilda personers situation, funktion 

eller behov ska bedömas av professionella inom hälso- och sjukvården. Genom att 

använda samma bedömningsmetod före och efter en insats eller behandling jämförs 

resultaten för att se om situationen har ändrats och det ger underlag för vilka insatser 

som ska användas, utvecklas, förändras eller ersättas. Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017) menar att använda systematiska observationer, bedömningar och dokumentation 

så underlättar det sjuksköterskans bedömning av olika sömnproblem och utvärdering av 

behandlingsåtgärder för personer med demenssjukdom. Capriani m. fl. (2015) anser att 

det var av vikt att ha kunskap hur sömnbesvären uttryckte sig och hur det påverkar den 

äldre eftersom det skiljer sig beroende på diagnos och stadium av demenssjukdomen 

och det är en svaghet som påvisats i föreliggande studie. Mc Cleery, Cohen och 

Sharpley (2016) studie beskrev sömnproblem hos äldre personer med demensdiagnos 

med minskad total nattsömn, splittrad sömn, nattliga vandringar och dagsömnighet och 

utökat hjälpbehov och det stöder resultatet i studien av sjuksköterskans erfarenhet att 

vårda äldre personer med demenssjukdom med sömnproblem. Det vanligaste icke 

farmakologiska omvårdnadsåtgärderna som sjuksköterskorna rekommenderade var 

basal omvårdnad och dagliga aktiviteter för att stärka dygnsrytmen hos äldre personer 

med demenssjukdom och det styrks av flera studier som sömnfrämjande åtgärder (Carl, 

Sandowsky &James Galvin 2012; Bjorvatn & Fetveit 2012; Kamel & Gammack 2006; 

Culpepper Richards, Beck & O´Sullivan 2005; Lee &Kim 2008). Författaren till 
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föreliggande studie blev förvånad att sjuksköterskorna inte gav förslag på andra icke 

farmakologiska åtgärder som främjade sömnen. Studier (Harris, Culpepper Richard & 

Grando 2012) visade att tre minuters ryggmassage innan läggdags ökade nattsömnen 

med 36 minuter och att använda akupressur (Simoncini et. al. 2015) som stimulerar 

HT71 punkten på handleden med ett plastarmband så förbättrades sömnen, snabbare 

insomning och ökad livskvalitén. Förslagen är billiga och enkla att utföra och bör 

implementeras inom hemsjukvården i större grad anser författaren. Tänkvärt är att även 

involvera närstående i insatserna för att de ska känna sig delaktiga i vården. 

Föreliggande studie visade att läkemedel användes fortfarande till stor del för att främja 

sömnen trots sjuksköterskornas vetskap om biverkan, den äldres biologiska känslighet 

och ökad risk för trauman (Socialstyrelsen, 2010b). Ett av de vanligaste läkemedlen 

som gavs var insomningstabletten Imovane trots Socialstyrelsen (2016) 

rekommendation att ge klometiazol (Heminevrin) vid konfusion och sömnstörningar i 

första hand till äldre personer efter att icke farmakologiska åtgärder prövats.  

Läkemedelsförskrivningen till äldre har enligt Socialstyrelsen (2010b) ökat med nära 70 

% de sista 20 åren och av alla akuta inläggningar av äldre på sjukhuset var 10–30% 

orsakade av läkemedelspåverkan trots att icke farmakologiska åtgärder alltid ska utföras 

som första åtgärd innan läkemedel ges. I föreliggande studie framkom att 

sjuksköterskorna kände till stor del stöd och förståelse av vårdteamet vid samarbete runt 

den äldre men att det ibland saknades sjuksköterskeperspektiv i olika beslut. 

Sjuksköterskorna baserade sitt beslut utifrån sin yrkeskompetens och chefen utifrån 

verksamhetens budget och ofta var det ekonomiska beslutet som styrde och det skapade 

frustration hos sjuksköterskorna. Robinson, Gorman, Slimmer & Yudkowsky (2010) 

menade att ökad kunskap om varandras professioners roller och ansvar bidrog till bättre 

förståelse i teamet. Problem och oförståelse i varandras roller kunde leda till negativa 

konsekvenser inom teamet och fördröja insatser i den patientsäkra vården. Det är viktigt 

med närvarande och engagerade ledare för att bedriva personcentrerat ledarskap ansåg 

Törnquist (2013). I ett kreativt arbetsklimat trivs både vårdpersonalen och den äldre och 

det leder till bättre kvalitet och omsorg och det stärker teamkänsla och motivation. 

Mork Rokstad, Vatne, Engedal & Selback (2015) betonar ledarens roll att tydliggöra 

visionen för att underlätta förändringsarbetet. Vikström m fl. (2015) beskrev att för att 

implementera personcentrerad vård måste organisationens ledning avsätta både tid och 

resurser för att utbilda teamet och det leder till en kvalitetssäker vård för de äldre. 

Hommel, Idwall och Andersson (2014) anser att specialistsjuksköterskan har en viktig 
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roll att tillföra organisationen genom sin yrkeskompetens och hur förbättringsarbeten 

ska bedrivas samt vara en tydlig förebild i det professionella mötet med de äldre 

personerna de vårdar. De har även ett ledarskapsansvar för verksamhetsuppföljning av 

kvalitetsindikatorer genom modeller och verktyg. I ena kommunen framkom det att det 

användes ett tids- och planeringsverktyg TES inom hemsjukvården som 

omvårdnadspersonalen använde för att styra upp dygnets tillsynsbesök hos den äldre 

genom planerade insatser på fasta tider. Författaren till föreliggande studie reflekterade 

att sjuksköterskorna i den kommunen hade fler negativa erfarenheter av 

omvårdnadspersonalens förhållningssätt till den äldre. En tänkbar orsak kan vara att vid 

minskad möjlighet till individuella insatser vid vård av den äldre personen kan det leda 

till ökad arbetsbelastning för vårdpersonalen och stress när de inte kunde hålla 

tidsplaneringen eller ge önskad insats och det kan ha påverkat flexibiliteten av 

omvårdnadsinsatser av personer med demenssjukdom negativt ur ett personcentrerat 

perspektiv.  

7.3 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre personer 

med demenssjukdom som har sömnproblem. Författaren valde kvalitativ empirisk 

studie i form av intervju med semistrukturerade frågor med öppna svar för att besvara 

syftet. Det är en lämplig metod vid omvårdnadsforskning när forskaren vill beskriva 

människors upplevelser av olika fenomen och leder till ny information och förståelse av 

intervjupersonens nyanserade beskrivning av sin livsbild (Kvale & Brinkman 2009). 

Genom att intervjuerna bidrog med reflekterande och innehållsrika beskrivningar av 

sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre personer med demenssjukdom som har 

sömnproblem tyder det på en adekvat metod till studien. Hade kvantitativ metod i form 

av enkäter används hade informanternas erfarenhet i form av uttryck i ord, känslor och 

utvecklande verbala svar efter följdfrågor uteblivits och därmed kanske ett annat 

slutresultat framkommit. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en kvalitativ 

studie bör värderas utifrån dess credibility (trovärdighet), dependiability (pålitlighet) 

och transferability (överförbarhet). Trovärdigheten (credibility) gynnas av att urvalet är 

varierat i ålder, kön, perspektiv då det kan ge rikare bild av fenomenet. Intresserade fick 

själva ta kontakt via mail eller telefon med studieförfattaren för att undvika intresse och 

etiska dilemman av arbetsgivaren. Urvalet till denna studie gjordes ur 

bekvämlighetsurval och i praktiken fick alla ingå som inte exkluderades eller tackade 

nej ingå. Informanterna hade ingen spridning mellan könen men så ser verksamheten ut 
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inom kommunal hemsjukvård i Sverige. Trovärdigheten till studien stärktes genom 

urvalet från olika områden och kommuner, åldersvariationen och deras skiftande 

yrkeserfarenhet och det ger en spridning i resultatet. Svaghet är att endast en man var 

representerad i studien men det ger en rättvis bild av verkligheten. I studien redovisades 

informanterna erfarenheter genom citat och det är en styrka då läsaren själv kan följa 

och tolka trovärdigheten i studien. En pilotintervju gjordes för att stärka stabilitet/ 

pålitligheten (dependiability) av studien genom att säkerställa intervjutekniken, testa 

intervjuguidens kvalitet och hur deltagarna uppfattade frågorna för att eventuellt behöva 

korrigera guiden. Intervjuguiden användes strikt i samma följd under alla sju 

intervjuerna för att öka pålitligheten. Ingen av informanterna hade sett frågorna innan 

för att undvika förberedelser av svar. Författaren upplevde att intervjuerna blev 

innehållsrika och tillräckligt långa för att ingå i studien. Författarens ovana 

intervjuteknik kan ha påverkat pålitligheten negativt eftersom det är svårt att ställa exakt 

samma frågor eftersom svaren utvecklades och följdfrågor ställdes. För ett rikare 

innehåll med fler nyanserade bilder och fördjupning inom ämnet av informanternas 

erfarenhet hade ännu fler följdfrågor behövt ställas och det är en svaghet som ovan 

intervjuare. Trovärdigheten stärktes genom att datainsamlingen inte behövde förlita sig 

på anteckningar och minne utan intervjuerna spelades in på författarens mobiltelefon 

med fullt fokus på informanten och intervjuguiden. Det är en styrka att ha kvar 

ljudinnehållet för att stämma av texten med ursprungsmaterialet för att säkerställa 

resultatets trovärdighet. Alla intervjuer transkriberades kort tid efteråt för att författaren 

skulle ha kvar känslan och minnesbilden. Texten lästes upprepade gånger för att få en 

förståelse av helheten och insyn av alla intervjuer under analysprocessen. Ett sätt att 

stärka neutralitet (comfirmability) i en studie är förförståelsen som handlar om vilken 

bild forskaren har av det studerade fenomenet och omedvetna tolkningar. Författaren 

har under många år arbetat som nattsjuksköterska inom kommunal hemsjukvård och har 

stor erfarenhet av studiens ämne och har reflekterat fortlöpande under 

forskningsprocessen för att inte påverka studieresultatet eller informanterna för att förbli 

neutral forskare. Författarens förförståelse ansågs därför inte påverka studiens 

trovärdighet utan snarare förstärkte trovärdigheten genom förståelse för ämnet och 

problemställningen. Författaren hade kännedom om en informant pga samma 

arbetsplats tidigare dock endast genom rapportering mellan dag och nattpass men det 

kan ha påverkat informantens agerande och öppenhet under intervjun och därmed 

påverkat resultatet. Studiens process och arbetsgång (urval, datainsamling, analys, 
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resultat) har beskrivits tydligt genom text, tabeller och citat just för att läsaren själv ska 

kunna bedöma om studiens överförbarhet (transferability) till andra studier. Författaren 

anser att föreliggande studies resultat går att överföra på andra sjuksköterskor inom 

hemsjukvården i Sverige eftersom ämnet och patientgruppen är välkänd inom Hälso- 

och sjukvården.  

7.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Sjuksköterskornas erfarenheter som framkom i studien kan ge klinisk nytta i praktiken 

samt utveckla vården av personer med demenssjukdom som har sömnproblem. 

Att hela vårdteamet (inklusive nattpersonal) medverkar i regelbundna möten runt den 

äldre så tydliggörs vårdplaner, observation, uppföljning av insatser och leder till att alla 

i vårdteamet har samma helhetssyn om vad som är specifikt för just den person de 

vårdar. Därav undviks osäkerhet, missförstånd och eget agerande av vårdteamet. 

Omvårdnadshandledning kan vara ett bra sätt att tillsammans skapa verktyg att använda 

vid etiska svåra situationer vid vård av äldre personer med demensdiagnos som har 

sömnproblem. Där kan specialistsjuksköterskan med inriktning vård av äldre vara 

behjälplig vid regelbundna kunskaps och reflektionsmöten med omvårdnadspersonalen.  

Författaren till föreliggande studie tycker att sjuksköterskorna inom hemsjukvården 

förslagsvis kan använda Svenskt Demenscentrums (2017b) Neuropsychiatric Inventory 

skala NPI-12 (2017b) för att bedöma och mäta beteendesymtom (BPSD) vid olika 

demenssjukdomar. Genom att även förmedla studieresultatet till chefer i organisationen 

bör arbetsgivaren få insikt av det komplexa att vårda äldre personer med 

demenssjukdom som har sömnproblem i hemsjukvården.  Ny kunskap kan leda till ökad 

förståelsen hos arbetsgivaren och beslutsfattare så att de kan påverka verksamhetens 

budget. Genom att öka bemanningen inom hemsjukvården, mindre 

hemsjukvårdområden, bygga fler korttidsboenden samt höja kompetensen hos 

vårdteamet inom demenssjukvård och personcentrerad omvårdnad leder det till god 

äldrevård. Att vidareutbilda sjuksköterskor och omvårdnadspersonal så kan dessa 

fungera som resurser i vårdlaget med sin spetskompetens. Författaren till föreliggande 

studie kan förslagsvis med sin yrkeskompetens som specialistsjuksköterska med 

inriktning vård av äldre användas som nyckelperson i organisationen vid vård, 

planering, uppföljning av personer med demenssjukdom och utbildning av vårdteamet 

och närstående för att säkerställa god äldrevård inom hemsjukvården. 
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7.5 Förslag till fortsatt forskning  

Mer forskning behövs för att studera sjuksköterskors erfarenheter om det komplexa att 

vårda personer med demenssjukdom som har svårt att sova för att få mer kunskap om 

ämnet. Förslag på framtida forskning kan vara att belysa sjuksköterskornas erfarenhet 

av att använda olika icke farmakologiska åtgärder som främjar sömnen hos personer 

med demenssjukdom och då genom en kvalitativ intervjustudie. Det vore angeläget att 

även forska vidare med frågeställning utifrån omvårdnadspersonalens kunskapsnivå, 

arbetsmiljö i ämnet och studera vad som händer om omvårdnadspersonal får 

omvårdnadshandledning i ämnet av tex. specialistsjuksköterska med inriktning vård av 

äldre som ledare.  

 

8. SLUTSATS  
 Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre personer 

med demenssjukdom som har sömnproblem. Resultatet visade att det är inte så enkelt 

som att ge en sömntablett för att avhjälpa problemet. Det krävs erfarenhet, kompetens, 

personkännedom och samordnade åtgärder från hela vårdteamet och närstående för att 

skapa en personcentrerad vård för att främja sömnen. Specialistsjuksköterskan med 

inriktning av vård av äldre kan utbilda och handleda hela vårdteamet runt den äldre 

personen i demenskunskap, sömn, personcentrerad vård, etisk reflektion och 

evidensbaserad struktur. Det leder till god äldrevård inom hemsjukvården och ökat 

välbefinnande för den äldre, närstående och vårdteamet.  
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