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Abstract 

The aim of this literature review was to describe circumstances that affect the sleep in elderly 

people and to determine which non-pharmacological treatments that can be used to relive 

sleep disorder. Elderly in the review were people over 60 years, but there where no 

agelimitations in the selection of the studies. To answer the questions at issue a literature 

review was done in the following databases, Medline (Pubmed), Academic search elite and

Science Direct on the basis of the inclusion criteria’s. There were 12 empirical studies that

were included and reviewed. The result showed that circumstances for sleep disorder were to 

be old and to be depressed. External circumstances that affects the sleep: were noise, light, 

uncomfortable temperature in the room and an unknown environment. The internal

circumstances were incontinence, reduced mobility, impaired cognitive capacity, medication 

and pain. Preventing circumstances were daytime activity and a satisfying social life. 

Alleviating circumstance on sleep disturbance was self selected music. Warm and neutral 

socks did not relive sleep problems in the elderly people with sleep problems, but relived on-

set time in the elderly people without sleep problems.

Keywords: Nursing, Elderly, Sleep disorder/ Insomnia



Sammanfattning

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva omständigheter som påverkade sömnen hos 

äldre samt vilka icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som kan göras för att lindra 

sömnproblem. Äldre i studien var personer över 60 år, men det var ingen åldersbegränsning i 

urvalet av studierna. För att besvara frågeställningarna genomfördes en litteratursökning i 

databaserna Medline (Pubmed), Academic search elite, Science Direct utifrån 

inkulsionkriterierna. Det var 12 empiriska studier som inkluderades och granskades.

Resultatet visade att omsändigheter för sömproblem var att vara äldre och att lida av 

depression. Yttre omsändigheter som påverkade sömnen var ljud, ljus, obekväm temperatur i 

rummet och okänd miljö. Inre omständigheter var inkontinens, mindre rölighet, nedsatt 

kognitiv förmåga, mediciner och smärta. Förebyggande omständigheter var aktivitet på dagen 

och tillfredställande socialt liv. Lindrande omständigheter på sömnproblemen var självvald

musik. Varma och neutrala sockor hjälpte inte äldre personer med sömnproblem, men 

minskade insomningstiden hos äldre personer utan sömnproblem.

Nyckelord: Omvårdnad, äldre, sömnproblem/ insomnia
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1 Introduktion

1.1 Sömn

Sömnen delades in i två huvudnivåer, Rapid Eye Movement (REM) och Non-REM (NREM) 

sömn. NREM delades in i fyra stadier: det första stadiet var den ytligaste typen av sömn, 

personen vaknar lätt, i det andra stadiet började sömnen. Stadie tre och fyra var djup sömn, 

där fyra var det djupaste stadiet. De elektriska vågorna i hjärnan gick långsammare och 

personen var avslappnad. Efter det kom en period med REM sömn, hjärnaktiviteten liknar 

vaket tillstånd, muskelaktiviteten var som lägst i detta stadium. Sömnen började alltid med 

NREM-sömn och gick gradvis efter 15-25 minuter till stadiet fyra, där befann sig personer 45-

60 minuter sedan inföll REM sömnen (1). Det var cirka fyra till och med fem intervaller med 

REM- och NREM-sömn under en natts sömn. Den centrala kroppstemperaturen sänktes 

medan den perifera kroppstemperaturen höjdes under NREM- intervallerna (2, 3, 4).

Nattsömn hjälper till att återvinna hälsa snabbare. Djup sömn främjar den anabola processen

som bildar nya röda blodkroppar, bygger nya förbindelser i hjärnan och reparerar sår och 

skador (3).

1.2 Tecken på sömnstörningar

Larsson och Rundgren säger i sin bok att tecken på sömnstörningar är att inte somna förrän 

efter mer än 30 minuter efter att man lagt sig för att sova, att sova mindre än sex timmar per 

dygn eller mindre än 80 % av den önskade sovtiden, att vakna fler än fem gånger per natt 

samt att vara vaken i mer än 45 minuter under natten. Symtom på sömnbrist kan vara att vara 

trött på dagen, irritabilitet, minskad koncentrationsförmåga, nedstämdhet och 

minnessvårigheter.(5)

Enligt en studie av Voyer et al. (6) var de vanligaste symtomen på sömnproblem att den äldre 

inte kände sig utvilad på morgonen, vaknade för tidigt, vaknade under natten och hade 

svårigheter att somna om samt hade svårigheter att somna på kvällen/natten (6).

1.3 Äldre personer och sömn

Äldre personer hade lägre utsöndring av melatonin, det var ett hormon som utsöndrades via 

tallkottkörteln och påverkade kroppens biologiska dygnsrytm, sömn, kroppstemperatur, 

sexuell tillfredsställelse, immunförsvaret, antioxiderande effekt, humör-, och 

blodtrycksreglering. Melatonin utsöndrades regelbundet cirka två timmar innan sänggåendet

(7).
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Med ökad ålder tog det längre tid att somna, de äldre hade svårare att komma ner i steg tre 

och fyra av NREM-sömnen, de hade mer ytlig sömn, vilket gjorde att de vaknade lättare och 

hade svårare att sova sammanhängande hela natten och hålla sig vaken hela dagen. 

Konsekvensen blev att de äldre tillbringade mer tid i sängen men fick mindre total sömn (8, 9, 

10).

Ökade vakenhet på natten ledde till vilostunder och oavsiktliga sömnperioder på dagtid. Vare 

sig det var en förändring i behovet av sömn eller ej så minskade förmågan att sova hos äldre

personer. Orsaken till sömnrubbningar kunde vara rubbningar i den biologiska dygnsrytmen, 

läkemedel eller medicinsk sjukdom. Många av dessa förhållanden var behandlingsbara därför 

bör dessa lindras för att se de primära omständigheterna till sömnproblematiken. Äldre 

personers biologiska dygnsrytm förändrades och de blev trötta tidigt på kvällen och de ville

ofta gå och lägga sig mellan klockan 19 och 20. En studie visade att om de gick och lade sig

vid den tiden så vaknade de efter cirka åtta timmar, mellan klockan tre och fyra, och då hade

de haft en full natts sömn. För att hålla sig synkroniserade med den övriga miljön borde de 

försöka hålla sig vakna mellan klockan 22 och 23, men den förändrade dygnsrytmen 

medförde att de vaknade mellan klockan tre och fyra på natten. Det medförde att de fick för 

lite sömn och istället sov på dagen (10). Tillskott av melatonin visade sig ge effekt på 

personer med sömnproblem, vid samtidig behandling med ljusterapi på kvällen. Det gjorde att 

personen sov längre på morgonen (7).

Upp till 40 % av personer över 65 år var missnöjda med sin sömn och 12-25 % hade kroniska

sömnproblem (11). Det var framförallt dementa och psykiskt sjuka personer som hade

sömnproblem (8). Äldre personer på ålderdomshem mådde dåligt på grund av sömnbrist (12).

Mätning på äldre personers sömnkvalitet på ett äldreboende, där de flesta personer var

dementa och/eller långvårdspatienter, observerade sjuksköterskan att insomningsproblem var

det största problemet. Det tog i genomsnitt en timme för patienterna att somna och det tog 

cirka två timmar tills de vaknade första gången. I genomsnitt var de vakna tre timmar och 15

minuter per natt. Den totala tiden i sängen var 13 timmar per dygn. Den totala sömntiden var

nio timmar och 47 minuter. Medelåldern i studien var 85,4 år (13).
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1.4 Behandling vid sömnproblem

Äldre personer som hade sömnproblem fick sällan adekvat behandling. Antingen för att de 

inte sökte hjälp, för att problemet sågs som normalt åldrande, eller att omvårdnadspersonalen 

inte kännde till de olika behandlingsalternativen. Den medicinska åtgärden Benzodiazepin

(sömntablett) var den vanligaste behandlingen för sömnproblem (11), trots att biverkningarna 

kunde vara trötthet på dagarna och fallolyckor på natten (8).

Den icke-medicinska åtgärden var noggrann utredning av sömnmönstret. Var det 

insomningsproblem, många uppvaknanden under natten, vaknade den äldre personen för 

tidigt på morgonen, sov han eller hon för mycket på dagen eller var det en kombination av 

dessa? Om sömnproblemet berodde på exempelvis smärta måste sjusköterskan först behandla 

det för att ta bort lidandet, och sedan undersöka sömnproblemet (8). De två vanligast

förekommande omständigheterna till primär sömnstörning hos äldre personer var sömnapné 

och rörelsestörningar (1). Äldre personer hade högre förekomst av andningssvårigheter vid 

sömn på grund av obstruktiv sömnapné eller hypopnea syndrome (14).

Andra icke-medicinska åtgärder var kognitiv terapi, fysisk aktivitet på dagen, sociala möten 

på dagen, sömnhygien, sömnrestriktioner som att exempelvis sova maximalt 20 minuter på 

förmiddagen och eftermiddagen, och ljusbehandling (11).

1.5 Problemområde

Att skapa en bra miljö för hälsosam sömn kräver planering i omvårdnaden och kunskap om 

omständigheter som påverkar äldre personers sömn. Mot denna bakgrund finns anledning att 

sammanställa aktuell forskning för att få ökad förståelse för äldres sömnproblematik.

1.6 Syfte

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva omständigheter som påverkade sömnen hos 

äldre personer samt vilka icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som kunde göras för att lindra 

sömnproblem.

1.7 Frågeställning

1. Vilka omständigheter påverkar äldre personers sömn?

2. Vilka icke-medicinska omvårdnadsåtgärder kan göras för att lindra sömnproblem hos 

äldre personer?
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2 Metod

2.1 Design

Studien var en beskrivande litteraturstudie.

2.2 Databaser och sökord

Artiklar söktes på engelska i följande databaser, Medline (Pubmed), Academic Search Elite 

och Science Direct (Tabell 1). De valda sökorden var, Nursing, Elderly, Older people, Sleep 

disorder, Insomnia och Nursing home. Utfallet av sökningen visas i tabell 1 utifrån sökorden.

Majoriteten av artiklarna handlade om äldre dementa personer med sömnproblem, 

benzodiazepiner och om psykiska sjukdomar, bortfallet var därför stort. 

2.3 Utfall av sökning

Tabell 1 Översikt över databaser, sökord, utfall och valda artiklar.

Datum Databas Sökord Utfall Valda
2007-02-27 Medline (pub med) Nursing, elderly, 

sleep disorder, 
nursing home

56 1

2007-03-07 Academic 
Search 
Elite

Sleep disorder,
elderly

64 3

Insomnia,
Elderly

47 2

Insomnia, 
Older people

37 2

Sleep disorder,
Older people

65 1

2007-03-07 Science direct Insomnia,
Elderly

73 3

Sleep, 
Older people 

64 0

Totalt 343 12

2.4 Kriterier för urval av källor

Artiklarna skulle beröra studiens syfte och ge svar på frågeställningen. Studierna skulle kunna 

motiveras utifrån likheter i ämnesområdet och datainsamlingsmiljö. Sökorden skulle finnas 

med i titel eller abstrakt. Vad som anses vara äldre personer varierar kraftigt inom litteraturen, 

därför sätts ej någon åldersbegränsning. Artiklarna fick inte vara äldre än 10 år. Studierna fick

vara på engelska. Artiklarna skulle vara peer reviewed (16). Studierna skulle inte ha sin 

tyngdpunkt på psykiska eller fysiska sjukdomar eller olika sorters läkemedel.
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2.5 Valda källor

Tabell 2. Valda artiklar till resultatet.

Författare/
År/Land

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets-
bedömning.

Culpepper-
Richards K, 
Beck C, 
Shue VM 
och 
O’Sullivan 
PS
 (17)

2005
USA

Demographic 
and sleep 
characteristics 
in cognitively 
impaired 
nursing home 
residents with 
and without 
severe 
sleep/wake 
pattern 
inefficiency

Tar upp 
vikten av att 
identifiera 
sömnproble
m för att 
kunna ge 
den bra och 
kostnadseffe
ktiv 
behandling.

Kvantitativ design
D=Jämförande. Data 
från journaler, 24 tim 
vristmätinstrument som 
mätte sov och 
vakenhetsrörelser.
U=personer över 55 år. 
Urval: äldre som hade 
vistas minst en månad 
på älderboende med 
minst 85 % 
sömneffektivitet.
De delades upp i två 
grupper, störd och inte 
störd sömn/vakenhet.

Personer med 
sömnstörningar hade 
enligt studien mer 
problem med 
inkontinens och 
sämre rörlighet än 
personer utan 
sömnstörningar. 

1,2,3,5,6,7

Morin CM., 
LeBlanc 
M., Daley 
M., 
Gregoire JP 
och Mérette 
C
(25)

2006
Kanada

Epidemiology 
of insomnia: 
Prevalence, 
self-help 
treatments, 
consultations, 
and 
determinants 
of help-
seeking 
behaviours

Bedöma 
förekomst 
av 
sömnproble
m symtom 
hos 
befolkninge
n. 

Kvantitativ design
D=telefon intervjuer
U=2001 personer över 
18 år. 
381 personer var över 
65 år.
Urval: En telefontjänst 
randomiserade urvalet. 
Personerna fick inte ha 
medicinska eller 
psykiska sjukdomar.

Studien visade att det 
var hög förekomst av 
sömnproblem hos 
befolkningen men att 
få sökte professionell 
hjälp innan tröttheten 
på dagen blev 
märkbar.

1,2,3*,5*,6

Gooneratne 
NS, 
Weaver TE, 
Cater, JR, 
Pack FM, 
Arner HM, 
Greenberg 
AS och 
Pack AI
(19)

2003
USA

Functional 
Outcomes of 
Excessive 
Daytime 
sleepiness in 
Older Adults

Samband 
mellan 
trötthet på 
dagen och 
funktionella 
störningar

Kvantitativ design
D=Enkätstudie, 
kontrollerad fallstudie
U=76 personer över 65 
år utan depression eller 
demens med trötthet på 
dagen och 38 personer 
utan trötthet på dagen 
var kontroll grupp. 
Urval från äldreboende 
från tre stora städer.

Signifikant skillnad i 
funktionsstatus 
mellan de som var 
trötta på dagen och 
de som ej var trötta.

1,2,3,5,6,7

D=Datainsamlingsmetod  U=Undersökningsgrupp
1= artikeln beskriver tydligt metod och resultat 5= mätinstrumentets reliabilitet beskrivet  
2= urvalsförfarandet är noggrant beskrivet 6= mätinstrumentets validitet beskrivet 
3= forskningsetiska övervägande 7= Metod triagnulering
4= bortfalls analys 8= Citat
*= otydligt beskrivet
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Författare/
År/Land

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets-
bedömning

Ohayon 
MM, 
Zulley J, 
Guillermina
ult C, 
Smirne S 
och Priest 
RG
(22)

2001
USA

How age and 
daytime 
activities are 
related to 
insomnia in 
the general 
population: 
consequences 
for older 
people.

Tar upp 
omständighe
terna till 
sömnproble
m.

Kvantitativ design
D=Enkätstudie 
Representativt urval 
från tre länder
U= 13,057 deltagare 
15-100 år.

Symtom på 
sömnproblem
rapporterades hos 
mer än 1/3 av 
deltagarna över 65 år

1,2,3,6

Dollman 
WB, 
LeBlanc 
VT och 
Roughead 
EE
(20)

2003
Australien

Managing 
insomnia in 
the elderly –
What prevent 
us using non-
drug options?

Utveckla 
strategier för 
att öka 
användandet 
av 
ickefarmako
logiska 
alternativ för 
behandling 
av 
sömnproble
m hos alder.

Kvantitativ design
D=Enkätstudie för 
läkare och diskussion 
som bandats och 
transkriberats för 
patienterna
U=425 läkare varav 209 
svarade och 16 
patienter.
Urval: alla läkare inom 
ett visst område. 

Svar från 209 läkare 
påvisade att icke-
farmakologiska 
strategier var väl 
kända, men att de ej 
användes. De flesta 
patienterna trodde 
inte att deras läkare 
kunde hjälpa dem 
med sömnproblemen.

1,2,5*,6

Lai HL och 
Good M 
(26)

2005
USA

Music 
improves sleep 
quality in older 
adults

Avslappand
e musik 
påverkar 
sömnen 
positivt.

Kvantitativ design
D=Experimentiell. 
Observation 
Randomiserad 
kontrollerad 
undersökning
U=60 personer mellan 
60-83 år med sömn-
problem.
Urval: 

Musik resulterade i 
signifikant bättre 
sömnkvalitet  i 
experimentgruppen.

1,2,3,5,6,7

Alessi CA, 
Martin JL, 
Webber 
AP, Kim 
EC, Harker 
JO och 
Josephson 
KR
(24)

2005
USA

Randomized, 
controlled trial 
of a 
nonpharmacol
ogical 
intervention to 
improve 
abnormal 
sleep/wake 
patterns in 
nursing home 
residents.

Vanligt med 
sömnstörnin
gar hos 
boende på 
älderboende
n.

Kvantitativ design.
D=Experimentiell, 
Randomiserad 
kontrollerad 
undersökning. Ett 
experiment görs för att 
se om det påverkar 
sömnmönstret. Data 
samlades in med 
vristmätare på natten 
samt strukturerade 
beteende observationer 
på dagen
U=118 personer 
Medelålder 86,9 år. 
Urval från fyra 
äldreboenden

Minskning av trötthet 
på dagen med 
ljusterapi och 
aktivitet.

1,2,3,5,6,7

D=Datainsamlingsmetod   U=Undersökningsgrupp
1= artikeln beskriver tydligt metod och resultat 5= mätinstrumentets reliabilitet beskrivet  
2= urvalsförfarandet är noggrant beskrivet 6= mätinstrumentets validitet beskrivet 
3= forskningsetiska övervägande 7= Metod triagnulering
4= bortfalls analys 8= Citat 
*= otydligt beskrivet
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Författare/
År/Land

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets-
bedömning

Raymann 
RJEM, 
Swaab DF 
och Van 
Someren 
EJW 
(28)

2007
Holland

Skin 
temperature 
and sleep-
onset latency: 
changes with 
age and 
insomnia

Ålder och 
sömnproblems 
relaterade 
förändringar, 
insomningspro
blematik, ökat 
behov av 
värme.

Kvantitativ design.
D=Experimentiell, 
gör olika tester för att 
se hur de påverkar 
insomnandet.
U=3 grupper en 
yngre 21-39 år, en 
äldre 56-80 år, båda 
utan sömnproblem 
samt en grupp med 
sömnproblem ålder 
51-66 år.

Insomningstiden 
förkortades hos äldre 
utan sömnproblem
med varma fotbad 
eller varma sockor, 
men inte hos äldre 
med sömnproblem.  

1,2,3,5,6,7

Ellis J, 
Hampson 
SE och 
Cropley M
(18)

2002
England

Sleep hygiene 
or 
compensatory 
sleep 
practices: an 
examination of 
behaviours 
affecting sleep 
in older adults.

Jämförelse 
mellan äldre 
med 
sömnproblem
och äldre med 
normal sömn.

Kvantitativ design
D= enkätstudie, 
jämförande.
U=282 personer som 
upplevde sig ha
sömnproblem och 
132 personer som 
upplevde att de hade 
bra sömn. 
Urval: annonsering i 
en tidning för äldre 
efter frivilliga till 
studien.

Studien påvisade 
skillnader mellan de 
med sömnproblem
och de utan 
sömnproblem.

1,2,5,6,7

Cricco M, 
Simonsick 
EM och
Foley DJ
(23)

2001
Island

The impact of 
insomnia on 
cognitive 
functioning in 
older adults.

Undersöka om 
självrapportera
de
sömnproblem
kan medföra 
ökad risk för 
kognitiv 
förnekelse hos 
äldre.

Kvalitativ design
D=Intervjuer, 
långtidsstudie under 
tre år. Gjord i två 
omgångar.
U=6,444 personer 
över 65 år

Hos personer med 
sömnproblem
föreligger risk för 
kognitiva störningar . 
Hos kvinnor ökade 
risken om de var 
deprimerade.

1,2,5,6,7

Ersser S, 
Wiles A, 
Taylor H, 
Wase S, 
Walsh R 
och Bentley 
T
(21)

1999
England

The sleep of 
older people in 
hospital and 
nursing homes

Undersöka 
sömnkvalitet 
och 
sömnmönster 
och hur de 
påverkades av 
ryggmassage 
hos äldre.

Kvantitativ design 
D=Experimentiell, 
En experiment-grupp 
fick massage och en 
kontrollgrupp fick det 
inte. Data samlades 
in via observation 
och själv-skattning.
U=32 personer över 
60 år boende på 
sjukhem eller 
äldreboende.

Störd sömn kan 
påverka välmåendet 
och försämra 
rehabilitering och 
återhämtning efter 
sjukdom hos äldre. 
Undersöker 
sömnkvalitet och 
sömnmönster hos 
äldre

1,2,3,5,6,7*

D=Datainsamlingsmetod  U=Undersökningsgrupp
1= artikeln beskriver tydligt metod och resultat 5= mätinstrumentets reliabilitet beskrivet  
2= urvalsförfarandet är noggrant beskrivet 6= mätinstrumentets validitet beskrivet 
3= forskningsetiska övervägande 7= Metod triagnulering
4= bortfalls analys 8= Citat
*= otydligt beskrivet
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Författare/
År/Land

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets-
bedömning

Johnson JE
(27)

2003
USA

The use of 
music to 
promote sleep 
in older 
women

Beskriver 
effekten av 
individuellt 
vald musik för 
att somna hos 
äldre kvinnor 
med kroniska
sömnproblem.

Kvantitativ design.
D=Experimentiell, 
Undersöknings-
gruppen fick prova 
musik i samband med 
sänggåendet. Data 
samlades in via 
telefonintervju, 
bandade och 
transkriberade samt 
sömnlogg. 
U=52 kvinnor över 
70 år med 
sömnströningar. 

Musik reducerade 
tiden för insomnande 
och antalet 
uppvaknande under 
natten minskade. 
Tillfredsställelsen av 
sömnen ökade.

1,2,5*,6*,7,
8

D=Datainsamlingsmetod U=Undersökningsgrupp.
1= artikeln beskriver tydligt metod och resultat 5= mätinstrumentets reliabilitet beskrivet  
2= urvalsförfarandet är noggrant beskrivet 6= mätinstrumentets validitet beskrivet 
3= forskningsetiska övervägande 7= Metod triagnulering
4= bortfalls analys 8= Citat
*= otydligt beskrivet

2.6 Dataanalys

Analysen av innehållet i artiklarna är inspirerade av checklista för systematiska 

litteraturstudier (16). Resultatet kommer att presenteras utifrån olika teman som belyser 

frågeställningen.

2.7 Forskningsetiska överväganden

I studien har endast publicerade, granskade och forskningsetiska godkända artiklar använts. 

Författarna har varit noggranna i sina slutsatser samt gjort en grundlig redovisning av 

resultatet, både resultat som stöder och inte stöder resultatet (16).

3 Resultat

3.1 Yttre och inre omständigheter som påverkar äldre personers sömn

Enligt Culpepper-Richards et al. (17) var inkontinens, mindre rörlighet och nedsatt kognitiv 

förmåga signifikanta omständigheter som försämrade sömnmönstrets effektivitet (17).

Enligt Ellis et al. (18) var de påverkande omständigheterna på sömnproblem; bullrig 

sovrumsmiljö, användning av mediciner, oregelbundet sömnmönster, sovit mycket på dagtid 

och kognitiv aktivitet innan sänggåendet. Andra omständigheter som påverkade sömnens 

varaktighet negativt var kaffe efter klockan 14.00 samt synlig klocka i sovrummet. 



9

Tillsammans förklarar dessa variabler 15 % av skillnaden i varaktigheten av sömnproblem

(18). Personer som var överdrivet trötta på dagen vaknade oftare på nätterna och rörde sig 

mycket under sömnen, vilket ledde till att de var trötta på dagen (19).

I en undersökning där allmänläkare svarade på enkätfrågor, kom de fram till att koffeinintag, 

träning och tupplurar var de signifikant mest viktigaste omständigheterna jämfört med att 

föreskriva läkemedel eller remitera till specialister. De flesta av de 16 tillfrågade patienterna 

sa att de hade blivit rekommenderade ett glas varm mjölk, och några hade provat 

livsstilsförändringar inkluderat med avslappningsövningar och naturläkemedel. Patienternas 

kunskaper kom från skriftlig information, familj och vänner (20).

Ersser et al. (21) studerade 32 personer över 60 år på sjukhusets rehabiliteringsavdelning samt 

på äldreboende avseende deras sömn. Av de äldre personer som bodde på äldreboende sov 69 

% bättre än de äldre på sjukhusets rehabiliteringsavdelning. Av de äldre personer på 

sjukhusets rehabiliteringsavdelning sa 61 % att de hade fler uppvaknanden, kortare 

sömnduration och blev störda när de försökte sova jämfört med hur de sov hemma. Skillnaden 

mellan undersökningsgrupperna troddes bero på att de äldre personerna på äldreboendet sov i 

egna rum, medan de äldre personerna på sjukhusets rehabiliteringsavdelning sov i flersal och 

var i en mer ostabil hälsofas. Båda undersökningsgrupperna beskrev att smärta, obekvämhet 

och behov av att gå på toaletten var de vanligaste inre omständigheterna till störd sömn. De

vanligaste yttre omständigheterna till störd sömn var ljud, ljus, obekväm temperatur och

okänd miljö. 

På frågan om deras sömn blev störd och vad som var omständigheten, svarade 58 % av de 

äldre personerna på äldreboendet och 63 % av de äldre personerna på

rehabiliteringsavdelningen inre omständigheter, åtta % av de äldre personerna på äldreboendet 

och 33 % av de äldre personerna på rehabiliteringsavdelningen yttre omständigheter, 17 % av 

de äldre personerna på äldreboendet och 25 % av de äldre personerna på

rehabiliteringsavdelningen både inre och yttre omständigheter, resten kunde inte specificera 

omständigheten (21).

3.2 Psykosociala omständigheter som påverkar äldre personers sömn

Insomningsproblem var vanligast hos dem som var inaktiva och otillfredsställda med sitt 

sociala liv. De som var aktiva men otillfredsställda med sitt sociala liv, speciellt de i åldern 
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65-74 år, hade svårt att somna och vaknade för tidigt på morgonen. Minskning av aktivitet 

och tillfredställelse med sitt sociala liv hängde speciellt ihop med stigande ålder, speciellt i 

ålder 55-64. Antalet personer som tar sig en tupplur ökade med åldern men det påverkades 

inte av aktivitet eller socialt liv. Det var låg skillnad mellan de som inte var aktiva men 

tillfredsställda med sitt sociala liv sov längst och hade kortast insomningstid, de var även de

som tog flest tupplurar. I studien deltog 13 057 personer mellan 15 och 100 år, av dem var 

2 428 personer över 65 år. De delades in i fyra grupper: 34,4 % av de äldre personerna var 

inaktiva men nöjda med sitt sociala liv, 56.3 % var inaktiva och otillfredsställda med sitt 

sociala liv, fyra procent var aktiva och otillfredsställda med sitt sociala liv och 5,3 % var 

aktiva och nöjda med sitt sociala liv (22).

Depression var en omständighet som påverkade sömnen. I en undersökning med 6 444 äldre 

personer hade 4 926 inte sömnproblem, 683 hade tillfälliga sömnproblem och 835 hade 

kroniska sömnproblem. Av de med tillfälliga sömnproblem var 193 deprimerade och av de 

med kroniska sömnproblem var 304 deprimerade. Av de äldre personerna hade 13,3 % 

rörlighetsproblem, sex procent hade ADL-problematik och nästan 59 % hade diagnostiserad

vaskulärsjukdom (23).

Alessi et al. (24) har gjort en studie där 108 boende från fyra äldreboenden undersöktes om de 

hade överdriven dagtidssömn och avbruten nattsömn. Det var 54 äldre personer i 

interventionsgruppen och 46 äldre personer i kontrollgruppen Interventionen var att under fem

dygn försöka minska tid tillbringad i sängen på dagtid, få 30 minuter eller mer tid ute i solen, 

öka social och fysisk aktivitet, ha strukturerade sovrutiner och försöka minska ljud och ljus på 

natten. De som sov mer än 15 % av dagtiden undersöktes med vriströrelsemätare på natten 

och observation av strukturerat beteende på dagtid. Det var ingen större skillnad i den totala 

nattsömnen mellan grupperna. Interventionsgruppen somnade om fortare vid uppvaknande på 

natten. Den största skillnaden hos intervationsgruppen var 46 % minskning av dagtidssömn 

och mer tid i solljus. Undersökningsgruppen utsattes även för mer ljusterapi (lux >1 000). De 

hade även ökad social och fysisk aktivitet i genomsnitt 45 min/dag vilket ledde till ökade 

social samvaro. Sjuksköterskornas uppgift att försöka minska ljud och ljus på natten lyckades 

inte (24). 
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Enligt en studie av Morin et al.(25) finns det sex omständigheter som är associerade till 

sömnproblem, det är ålder, änka/änkling, självskattad låg fysisk hälsa, självskattad låg mental 

hälsa, oro och depression.

3.3 Omständigheter som kan lindra äldre personers sömnproblem

Självvald musik förbättrade individens uppfattning av sömnkvalité. Musiken ledde till kortare 

insomningsperiod, mindre uppvaknande på natten och patienten sov längre vilket ledde till 

mindre dysfunktion dagtid. Musiken sänkte hjärt- och andningsfrekvensen vilket ledde till

avslappning. Musiken botade dock inte sömnproblemet (26, 27). Patienterna i ena 

undersökningen var mellan 60 och 83 år och de var adekvat i tal (26). I den andra studien var 

det endast kvinnor över 70 år (27). Sömnen förbättrades mest under första veckan men 

fortsatte att förbättras även under vecka två och tre av studien. Sovtiden blev signifikant 

längre först efter två till tre veckor. Den största förändringen var på sömnkvaliteten, 

sömneffektiviteten och sovperioden. Exempel på musik kan vara harpa, piano, symfoni och 

jazz. Under undersökningens gång nåddes inte full effekt av behandlingen, därför gick det inte

att fastställa behandlingstiden (26). 

Raymann et al.(28) presenterade ny data om ålder och insomniarelaterade förändringar i 

sömnmönster som svar på behandling med fotvärme. Studien utvärderade om olika typer av 

uppvärmning av fötter kan leda till en applicerbar strategi som kan användas vid 

sömnproblem. Det första uppvärmningsalternativet var fotbad, det andra alternativet var 

uppvärmda sockor innan ljuset släcktes, det tredje alternativet var uppvärmda sockor när 

ljuset hade släckts. Hos vuxna personer minskade insomningsperioden av varma eller neutrala 

sovsockor när ljuset var släckt, det gäller även för äldre utan sömnproblem, för dem hjälpte 

det även med fotbad innan ljuset släcktes. Hos äldre personer med sömnproblem hjälpte inga 

metoder för att förkorta insomningsperioden (28). 

4 Diskussion

4.1 Huvudresultat

Resultatet visade att omsändigheter för sömproblem var att vara äldre och att lida av 

depression. Yttre omsändigheter som påverkade sömnen var ljud, ljus, obekväm temperatur i 

rummet och okänd miljö. Inre omständigheter var inkontinens, mindre rölighet, nedsatt 

kognitiv förmåga, mediciner och smärta. Förebyggande omständigheter var aktivitet på dagen 



12

och tillfredställande socialt liv. Lindrande omständigheter på sömnproblemen var självvald 

musik. Varma och neutrala sockor hjälpte inte äldre personer med sömnproblem, men 

minskade insomningstiden hos äldre personer utan sömnproblem.

4.2 Resultatdiskussion

Syfte med denna studie var att utifrån litteratur beskriva omständigheter som påverkar sömn 

hos äldre personer och vilka icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som kan göras för att lindra 

sömnproblem. Litteraturstudien beskriver yttre och inre omständigheter som påverkar 

sömnen, om sjuksköterskan uppmärksammar dessa omständigheter kan hon till stor del 

förebygga sömnproblem. Lindrande omständigheter var inte specifika för sjuksköterskan, men 

kunskapen om dem gör att hon kan planera och samordna omvårdnaden annorlunda.

Signifikanta omständigheter som påverkade sömnen negativt var inkontinens och behov av att 

gå på toaletten. Culpepper-Richards et al. och Ersser et al. studier förstärker varandra (17, 21). 

Mindre rörlighet och nedsatt kognitivförmåga är andra omständigheter som påverkar sömnen 

negativt (17). Bra inkontinens-skydd minskar bytestillfällen och därmed ökar den totala 

nattsömnen. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen försäkrar sig om att den äldre personen 

ligger bekvämt. Det kan tänkas att nedsatt kognitiv förmåga leder till oro hos den äldre

personen. Det är då viktigt att omvårdnadspersonal lugnar patienten med genomtänkta 

omvårdnadsåtgärder, ser omvårdnadsresultatet och utvärderar handlingarna. 

Andra omständigheter som påverkade sömn var bullrig sovrumsmiljö, Ellis et al. och Ersser et 

al. studier förstärker varandra (18, 21). Kaffe efter klockan 14 och synlig klocka i sovrummet 

etc. är andra omständigheter som påverkar sömnen (18). Detta är omständigheter som 

sjuksköterskan kan påverka. I sjukhuset på natten kan sjuksköterskan samordna sina besök i 

salen så att hon inte är där mer än nödvändigt. Omvårdnadspersonalen kan försöka minska 

ljuden med att stänga dörren från salen till korridoren och prata tyst. Erbjuda öronproppar som 

dämpar ljudet från droppumpar och andra personer i salen. På äldreboenden och i hemmet 

minskar öronproppar ljudet från trafik och grannar etc. Om den äldre personen har 

sömnproblem så kan sköterskan uppmuntra den äldre personen till att dricka någonting annat 

än kaffe på kvällen exempelvis varm mjölk. Är problemet en synlig klocka, så tas den bort. 

Sjuksköterskan kan fråga den äldre personen vad den själv tror är omständigheten till 

sömnproblemet, och föreslå åtgärder därefter.
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Trötthet på dagen ledde till sämre nattsömn och det ledde i sin tur till trötthet på dagen (19).

Det är ett negativt beteendemönster som påverkar personens välbefinnande. De flesta 

patienter sa att de hade rekommenderats varm mjölk och några hade provat 

livsstilsförändringar såsom avslappningsövningar och naturläkemedel (20).

Omständigheter till störd sömn kan vara smärta, obekvämhet, ljus, felaktig temperatur i

sovrummet eller okänd miljö (21). Det är viktigt att omvårdnadspersonal aktivt frågar om den 

äldre personen har smärta, utför åtgärder och utvärderingar. Ljus kan tas bort om den äldre 

personen vill med ögonbindel eller att apparater, som exempelvis tv stängs av helt och inte 

står på stand-by, och att persienner eller rullgardiner är neddragna. På sjukhus kan 

sjuksköterskan fråga vid inskrivning om patienten vill ligga svalt, för att på så sätt samordna 

att alla patienter som vill sova svalt respektive varmt ligger på en sal. I hemmet eller på 

äldreboende kan omvårdnadspersonal fråga patienten vilket rumstemperatur som den tycker 

är behagligt. På sjukhus ska den äldre personen känna att den inte är till besvär och känna sig 

trygg och våga ringa på larmknappen när de vill ha hjälp. På äldreboendet kan skyltar med 

pilar sättas upp på väggen eller självlysande fötter klistras på golvet för att visa vägen till 

toaletten. Dessa handlingar ska ske i samförstånd med patienten och anhöriga för att 

underlätta för den äldre personen. Det är viktigt att den äldre personen känner sig trygg och 

har kvar sin autonomi.

Det var vanligt att de äldre personerna som var otillfredsställda med sitt sociala liv hade 

insomningsproblem och vaknade tidigt (22). Det sociala livet var en viktig omständighet vid 

sömnproblem. Sjuksköterskan kan underlätta för patienten att bibehålla sitt sociala liv på 

äldreboende eller på sjukhus, hon kan informera om pensionärsföreningar eller stödgrupper 

för att uppmuntra patienten till ett socialt liv.

Depression var en omständighet som påverkar sömnen (23).

Det kan tyckas logiskt att sömn och depression går hand i hand, men det är bra att studien tar 

med denna omständighet. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om depression och 

tidigt ser symtom, så att ansvarig läkare snabbt kan informeras. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om bemötande och kan ge specifik omvårdnad.

I en studie gjordes ett experiment för att minska den äldre personens tid i sängen. De fick 30 

minuter eller mer ute i solen, ökad social och fysisk aktivitet under dagtid, strukturerade 

sovrutiner samt försök att minska ljud och ljus nattetid. Det blev ingen större skillnad i den 
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totala nattsömnen mellan grupperna. Interventionsgruppen somnade om fortare vid 

uppvaknande på natten. Den största skillnaden var 46 % minskning av dagtidssömn och mer 

tid i solljus. De hade även ökad social och fysisk aktivitet i genomsnitt 45 min/dag.

Sjuksköterskornas uppgift att försöka minska ljud och ljus på natten uppnåddes inte. 

Det är viktigt att belysa att ökad social och fysisk aktivitet ledde till ökad social samvaro men 

inte till bättre total nattsömn men de somnade fortare vid uppvaknande på natten (24). En 

studie av Ohayons et al. visade att insomningsproblem var vanligast hos dem som inte var 

nöjda med sitt sociala liv (22). Dessa studier stärker varandra. Det är viktigt att påpeka att 

sjuksköterskans försök att minska ljus och ljus på natten inte uppnåddes, berodde det på 

omständigheter som hon inte kunde påverka såsom andra patienter som snarkar, maskiner 

som låter etc?

Det finns sex omständigheter som är associerade till sömnproblem: ålder, änka/änkling, 

självskattad låg fysisk hälsa, självskattad låg mental hälsa, oro och depression (25). Därför är 

det viktigt att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt på den äldre personen. Hälsa, 

psykisktvälmående och psykosociala omständigheter påverkar sömnen. 

Självvald musik ledde till bättre upplevelse av sömnen, kortare insomningsperiod, bättre 

sömneffektivitet och patienten sov längre vilket ledde till mindre dysfunktion dagtid. Musiken 

sänkte hjärt- och andningsfrekvensen vilket i sin tur ledde till avslappning. Musiken botade 

inte sömnproblemet utan lindrade det bara, Lai och Good, samt Johnsons studier förstärker 

varandra (26, 27). Detta är en tydlig omständighet som sjuksköterskan kan åtgärda för att 

lindra sömnproblem hos äldre personer. Patienten kan ha hörlurar med självvaldmusik 

(flersal), bandspelare med självvaldmusik på ensal, äldreboende eller i hemmet.

En empirisk studie utvärderade om olika typer av uppvärmning av fötter kan lindra 

sömnproblem. Det första uppvärmningsalternativet var fotbad, det andra alternativet var 

uppvärmda sockor innan ljuset släcktes, det tredje alternativet var uppvärmda sockor när 

ljuset hade släckts. Hos vuxna personer minskade insomningsperioden av varma eller neutrala 

sovsockor när ljuset var släckt, det gäller även för äldre personer utan sömnproblem, för dem 

hjälpte det även med fotbad innan ljuset släcktes. Hos äldre personer med sömnproblem

hjälpte inga metoder för att förkorta insomningsperioden (28). Denna omständighet hjälper 

alltså endast äldre personer utan sömnproblem, men påverkar inte äldre personer med 

diagnosen sömnproblem. Sjuksköterskan kan utföra omvårdnadsåtgärden om den äldre 
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personen endast har några av symtom på sömnproblem, eller vill att den äldre personen som 

sover bra ska sova ännu bättre.

4.3 Metoddiskussion

När problemområde, syfte och frågeställningar formulerades och problemets omfattning och 

begräsning preciserades minskade kraftigt antalet relevanta artiklar. Med sökorden handlade 

artiklarna övervägande om personer med demens och sömnproblem, medicinska åtgärder för 

sömnproblem eller så var de litteraturstudier. 

Sökorden var Nursing, Elderly, Older people, Sleep disorder, Insomnia Nursing home, 

eftersom studien beskrivsömnproblem hos äldre personer och huvudämnet var omvårdnad. 

Sökorden sleep disorder och insomnia användes för att få med båda begreppen, de flesta 

artiklarna gjorde ingen skillnad på begreppen, därför användes endast begreppet sömnproblem 

i studien.  Sömnproblem och insomnia kan båda vara tillfälliga eller kroniska.

Begreppet äldre personer varierade kraftigt i litteratur, därför sattes inte någon begränsning

vad som var äldre, utan begreppet skulle endast stå i titel eller abstrakt. Resultatet blev att 

äldre personer var personer över 60 år och uppåt i litteraturstudien. Detta kan ses som en 

svaghet i studien. Författarna ville inte ta med personer med diagnosen demens trots att det är 

en vanlig sjukdom hos äldre. Författarna ville fokusera på den friska äldre människan som har 

normalt åldrande. Demens omvårdnad är för specifikt och är inte representativt för alla äldre.

Författarna ville inte ta med medicinska åtgärder då det ses som läkarens ansvarsområde.

Litteraturstudien har grundats på vetenskapliga internationella publicerade artiklar funna i 

Medline (Pubmed), Academic search elite samt Science Direct. Eftersom 

omvårdnadsforskningen ständigt utvecklas valde vi studier publicerade de senaste fem åren, 

men p.g.a. litet utfall i sökningen utökandes det till de senaste 10 åren. Vi valde endast artiklar 

på engelska för att minska risken för misstolkning. Det finns risk för att författarna har 

misstolkat artiklarna och översatt ord inkorrekt. Eftersom studien består av 12 artiklar så kan 

trovärdigheten ifrågasättas. Det hade varit önskvärt om studien omfattat fler artiklar.

Artikelgranskningen och kvalitetsbedömningen gjordes först enskilt av författarna och sedan 

gemensamt. Vi inspirerades av en granskningsmall.
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Artiklarna kan motiveras utifrån likheter i ämnesområdet och datainsamlingsmiljö. De 

empiriska studierna är peer reviewed och har inte tyngdpunkt på psykiska, fysiska sjukdomar 

eller olika sorters läkemedel.

Artiklarna har olika författare och är gjorda i olika länder, vilket ger studien trovärdighet. Av 

alla artiklar är sex från USA men det ses inte som någon nackdel eftersom landet är ledande 

inom forskning. I flera av artiklarna går det inte att förstå metoden vilket är en svaghet i 

studien.

Det har varit mycket svårt att få tag i relevanta artiklar. Många artiklar fanns inte i fulltext. De 

studier som kanske var mest intressanta var litteraturstudierna, deras referenser gick inte att få 

fram i fulltext, de var gamla eller även de litteraturstudier. Studien är smal, eftersom vi inte 

fokuseras på medicinska behandlingar, demens, psykiska sjukdomar utan endast inriktade oss

på äldre personer.

4.4 Allmändiskussion

Sömn är ett mycket viktigt område för välbefinnande och fysisk hälsa. Sjuksköterskan ska ha 

ett holistiskt synsätt och sömn påverkar hela människan. 

Att behandla sömnproblem med benzodiazepiner medför ökad risk för fallskador, lidande och 

stora kostnader för samhället. Därför anser författarna att omvårdnadsbehandling bör väljas i 

första hand. 

4.5 Framtida studier

Författarna anser att framtida forskning inom detta område är av stor vikt. Det finns ett 

mycket stort behov av empirisk forskning på området, för att se vad sjuksköterskan gör för att 

upptäcka sömnproblem hos äldre personer och vilka åtgärder hon/han gör i praktiken för att 

utveckla omvårdnaden kring sömn och sömnproblem. 
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