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Sammanfattning 

 

Syftet med denna kvantitativa studie var att beskriva vad som påverkar sömnen hos 

personer 60 år och äldre och undersöka om det fanns skillnader avseende sömn och 

sömnproblem mellan män och kvinnor samt skillnader i åldersgrupper. 

Baslinjedata från en individ och populationsbaserad longitudinell studie i Nordanstigs 

kommun har använts för analysen. 730 personer 60 år och äldre, boende i Nordanstigs 

kommun har intervjuats under åren 2001-2003. Frågorna om sömn och sömnproblem har 

analyserats i denna studie.  

Resultatet visade att av de 717 personerna som svarade på sömnfrågorna var det 244 

personer (34%) som hade problem med sömnen. Det var övervägande kvinnor som angav 

sömnproblem.  Av de som angav sömnproblem var det 47,2 % som använde sömntablett 

och 35,3 % angav att de använde eller var beroende av läkemedel för att kunna sova. 

Vanligaste sömnproblemen var att vakna under natten( 79,5 %), svårighet att somna (62,7 

%) och vakna tidigt (47,5 %). De faktorer som påverkade sömnen mest hos de personer 

som angav sömnproblem var sinnesstämning (28,7 %) och smärta eller klåda (26,7%). 

Kunskap om sömn och sömnproblem hos äldre är en viktig del i omvårdnaden och 

författaren anser att det är något som ska lyftas fram. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att 

se till att rätt vård ges till de äldre. 

 

Nyckelord: Äldre, sömnproblem, insomnia, populationsbaserad studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The purpose of this quantitative study was to describe what affects sleep in people 60 years 

and older and to examine whether there were differences in sleep and sleep disorders 

between men and woman and differences in the age groups. 

Baseline characteristics of the individual and population-based longitudinal study of 

Nordanstig municipality has been used for analysis. 730 persons 60 years and older, living 

in Nordanstig municipality has been interviewed  in 2001-2003. Questions about sleep and 

sleep problems have been analyzed in this study. 

The results showed that of the 717 people who answered question in sleep it was 244 

people (34%) who had problems with sleep. There were predominantly women who 

indicated sleep problems. Of those who indicated sleep problem were 47,2 % who used 

sleeping pill, and 35,3% stated that there used or were dependent on drugs to sleep. The 

most common sleep problem was waking up at night (79,5%), insomnia  (62,7%) and 

waking up early (47,5%). The factors that affected his sleep most of the people who said 

sleep disorders were mood (28, 7%) and pain ore itching (26,7%). Knowledge about sleep 

and sleep disorders in the elderly is an important part of nursing and the author believes 

that there is something that should be highlighted. The nurse has a major responsibility to 

ensure that justice is given to the elderly. 

 

Keywords: Elderly, sleep problems, insomnia, population-based study. 
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1. Introduktion 
1.1 Sömn 

 

En god sömn spelar en väsentlig roll för att kroppens alla celler ska hålla sig friska. 

Sömnlöshet (insomnia) och sömnsvårigheter har en stor inverkan på livskvaliteten och är ett 

allmänt bekymmer. Olika faktorer såsom sjukdom, läkemedel och psykosociala problem 

bidrar till utvecklingen av sömnsvårigheter (Meletis & Zabriskie 2008). 

 

Sömnen delas in i två huvudnivåer, Rapid Eye Movement (REM) och non-REM (NREM) 

sömn. NREM delas in i fyra stadier: det första stadiet är den ytligaste typen av sömn. Det är 

en övergång mellan vakenhet och sömn och anses inte vara riktig sömn. Personen är 

fortfarande medveten om sin omgivning och är väldigt lättväckt. I stadium två börjar sömnen. 

Här är personen omedveten om sin omgivning men vaknar fortfarande väldigt lätt. 

Stadium tre och fyra är djup sömn där fyra är det djupaste stadiet och där personen var väldigt 

svår väckt. Efter det kommer en period med REM sömn. Sömnen börjar alltid med NREM 

sömn och efter 15-25 minuter går NREM sömnen över till stadiet fyra. Där befinner sig 

personen 45-60 minuter sedan infaller REM sömnen (Whittier et. al. 1997, Frisk & 

Nordström, 2003, Hoffman 2003). Det är cirka fyra till fem intervaller med REM- och 

NREM-sömn under en natts sömn. Den centrala kroppstemperaturen sänks medan den 

perifera kroppstemperaturen höjs under NREM-intervallerna (Burges et .al. 2001, Halvorsen 

et. al. 1998, Atkinson et. al.  2007). 

 

Sömnstörningar är vanligt förekommande i befolkningen framförallt hos kvinnor och äldre 

samt hos individer med nedsatt hälsa. Människan sover närmare en tredjedel av livet och 

sömnen är en viktig process för individens välbefinnande. Sömnbrist ger både fysiska och 

psykiska symtom och har stor inverkan på individens livskvalitet. Sömnstörning är ett 

övergripande begrepp som innefattar de fyra huvudgrupper insomni, dygnsrytmstörningar, 

hypersomni och parasomni. Insomni är sömnsvårighet med insomningssvårigheter, frekvent 

uppvaknande under natten och/eller för tidigt morgonuppvaknande. Dygnsrytmstörning står 

för förändringar i dygnsrytmen. Vid hypersomni finns det två huvuddiagnoser, nämligen 

sömnapnèsyndromet (upprepade andningsuppehåll) och narkolepsi (ofta kortvarig sömn med 

visst återhämtningsvärde, ofta insättande muskeltonusförlust).Parasomni är ett samlingsnamn 

för sömnrelaterade fenomen. Det vanligaste är sömngång, nattskräck, mardrömmar 

(Läkemedelsboken 2009-2010). 

 

 

1.1 Sömnens betydelse 

 

Sömnen och varför vi sover är fortfarande till stor del ett outforskat område. Visserligen har 

sömnens betydelse för vårt välbefinnande på senare år uppmärksammats och det har 

konstaterats att nutidsmänniskan ofta sover för lite. Diskussionen har dock mest handlat om 

stressade yrkesverksamma personer mitt i livet men troligen är sömnrubbningar vanligare hos 

äldre. Torbjörn Åkerstedt, professor i beteendepsykologi, menar att äldres dåliga sömn beror 

på att den biologiska klockan är starkare än sömnmekanismen när man kommit upp i åren. 

Ämnesomsättningen stiger på natten och sömnen regleras av ämnesomsättningen. Det finns 

en direkt linjär relation mellan ålder och sömnbesvär. Sömnen blir svagare och ytligare med 

åren och man blir mer lättväckt. Man vaknar tidigt utan att vara utsövd.  Bristfällig sömn kan 

på sikt ge allvarliga medicinska konsekvenser, både fysiskt och mentalt (Äldre i centrum 

2003). Sömnproblem förekommer hos 5 % av vuxna män och hos 10 % av vuxna kvinnor. 

Ibland har sömnproblemen börjat redan före 40 års ålder. Under menopausen ökar 



2 

 

förekomsten av sömnstörningar hos kvinnorna vilka brukar tillskrivas de sänkta 

östrogennivåerna (Dehlin et. al 2008 ). 

 

Störd sömn utgör ett påtagligt hälsoproblem och kronisk dålig sömn bör tas på allvar ur 

medicinsk synvinkel samt leda till utredning och riktade åtgärder. Ett flertal studier visar att 

dålig sömn kan sättas i samband med ökad risk för somatiska sjukdomar samt ökad mortalitet. 

Somatiska orsaker till dålig sömnkvalitet kan vara t.ex. ledvärk. Diabetiker rapporterar oftare 

sömnproblem än övriga befolkningen, möjlig orsak skulle kunna vara metabola svängningar 

eller hypoinsulinemi, även personer med högt blodtryck lider ofta av sömnbesvär, vilket 

antyder att metabola och kardiovaskulära förändringar kan ge negativ sömnpåverkan 

(Läkartidningen, 2002). 

 

Tillstånd som kan ge kvarstående trötthet dagtid är: Obstruktiv sömnapné, depression, restless 

legs, vadkramp, demenssjukdom, narkolepsi (en neurologisk sjukdom som orsakas av en 

störning i de delar i hjärnan som reglerar sömn och vakenhet) och läkemedel. Obstruktiv 

sömnapné visar sig som b.la. dagtrötthet. Dagtröttheten beror på att personen vaknar efter 

varje apnèperiod men minns ofta inte det själv morgonen efter. Efter varje apnèperiod följer 

en period med ytlig sömn med dåligt återhämtningsvärde. Sömnen blir på så sätt förkortad 

och avbruten (Dehlin & Rundgren, 2007). Problem med sömnapné är dubbelt så vanligt bland 

män som bland kvinnor. Minst 4 % av männen och 2 % av kvinnorna lider av sjukdomen 

sömnapnèsyndrom (Hjärt-lungfonden, 2007). 

 

Roth (2009) kan i sin studie se att fler personer med sömnlöshet blev inlagda på sjukhus än de 

som inte hade sömnproblem. I hans studie visar det också att personer med 

depressionssjukdomar som lider av sömnlöshet också har en större självmordrisk än de utan 

sömnproblem. 

 

I en studie utförd av Morin et. al. (2009) kan det ses att sömnproblem är ett hälsoproblem som 

påverkar stora delar av befolkningen. När ihållande sömnproblem inte behandlas ökar det 

risken för allvarliga depressioner och hypertension. Trots att studier visar på detta förblir 

sömnlöshet ofta obehandlade. Det man kunnat se i denna studie är att Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) och sömngivande mediciner är effektiva för korttidsbehandling av sömnlöshet, men få 

patienter uppnår fullständig remission med någon enstaka behandling. Morgan et al 

(2004)visar i sin studie på att KBT har vissa förbättringar på hälsan i en period på 3-6 

månader, KBT-patienter rapporterades även minska frekvensen av hypnotiska droger. 

 

1.2 Sömn och äldre 

 

Förekomsten av insomni hos äldre är omfattande. Förutom åldersförändringar i sömnmönstret 

som i sig kan ge en försämrad sömn, förekommer ofta samtidigt sjukdom som kan bidra till 

insomni. I olika studier av äldre har man funnit samband mellan sömnstörningar och dålig 

hälsa, depression, angina pectoris, begränsningar i ADL-förmågan, bekymmer, oro, nykturi, 

ångest, neuroticism och demens. Kvinnor rapporterar mer insomnia än män. Konsumtion av 

sömnmedel kan vara ett mått på förekomsten av insomnia och ökar starkt med åldern. Bland 

80-åringar och äldre uppger mer än 30 % att de regelbundet tar sömnmedel. I särskilda 

boendeformer liksom på geriatriska vårdavdelningar tar mer än 40 % regelbundet hypnotisk 

medicin. God sömn har stor betydelse för välbefinnande och livslängd ( Dehlin & Rundgren 

2007). I Kungsholmsprojektet där forskare har följt 2 500 personer 75 år och äldre sedan 

1987, kan man se att mer än en tredjedel av deltagarna hade sömnproblem och att det var mer 

vanligt bland kvinnor (Äldre i centrum 2002 ). 
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För de flesta personer är en total sömntid på 6-9 timmar tillräcklig. Den totala sömntiden hos 

den gamle personen kan vara något kortare än hos den yngre, vilket ibland kan förklaras av 

viss sömn dagtid. Äldre har också jämfört med yngre nedsatt väcktröskel för ljud (mest hos 

kvinnor) och mer sömn dagtid. Faktum är att sömnstörningar hos äldre är starkt förknippat 

med betydande begränsningar i dagliga aktiviteter, försämrad livskvaliteten, sjuklighet och 

mortalitet  ( Mc Crae 2009 ). Att rörligheten minskar och att vara inkontinent är något som 

också leder till att sömnen försämras (Culpepper-Richards et al. 2005). En annan påverkan är 

att störande ljud och för mycket aktivitet under dagen är oroande för sömnen (Ellis et. al. 

2002). 

 

Många äldre söker inte hjälp för sina sömnproblem för det uppfattas som en del av det 

normala åldrandet. Ungefär hälften av alla personer över 65 år rapporterar sömnproblem och 

undersökningar bland äldre visar att dessa problem förknippas med känslor av försämrad 

livskvalitet, psykiskt lidande och begränsningar i det dagliga livet (Medicin och vetenskap, 

2009). Sömnlöshet är ett tillstånd som är underdiagnostiserat. Trots att det är ett vanligt 

klagomål bland äldre (65 år och äldre). Insomnia är ett allvarligt problem bland äldre personer 

på grund av de negativa följder det ger (Vaughn 2004).  De vanligaste symtomen av 

sömnproblem är att den äldre inte kände sig utvilad på morgonen, vaknade för tidigt, vaknade 

under natten och hade svårigheter att somna på kvällen (Voyer 2006). Enligt Krishnan & 

Hawranik  (2008) förändras sömnmönstret med stigande ålder men sömnsvårigheter är inte en 

oundviklig del av ålderdomen. De menar att största delen av sömnbesvär hos äldre är att 

somna samt att sova hela natten utan uppvaknande, överdrivet sovande under dagen, 

oroskänsla, för tidigt eller frekventa uppvaknanden. 

 

Sömnmönstret förändras ofta när man blir äldre. Oftast yttrar det sig som uppvaknande 

nattetid eller tidig morgon. Innan man bestämmer sig för att behandla bör man titta på om det 

finns någon bakomliggande orsak som ska behandlas i första hand. Flera kroppsliga 

sjukdomar kan störa sömnen t.ex. smärta, hjärtsvikt och lungsjukdomar. Sömnstörningar 

förekommer också vid psykiska och neurologiska sjukdomar, bland annat demens och 

depression. Vissa läkemedel kan också orsaka sömnstörningar (Fastbom 2006).Vid det 

normala åldrandet ändras kroppens förmåga att ta upp, fördela, omvandla och utsöndra 

läkemedel. Det kan till exempel yttra sig i att lugnande medel och sömnmedel får en förlängd 

verkan med kvarstående trötthet och dåsighet under lång tid (Socialstyrelsen 2009). 

Sömnmedel bör man vara restriktiv med. När det gäller äldre människor måste man vara extra 

noggrann eftersom de ofta äter andra mediciner, dessutom bryter de ner tabletterna 

långsammare. Sömnen påverkas också av bland annat urindrivande läkemedel och medicin 

mot hjärt-och kärlsjukdomar. Även antidepressiva mediciner kan ha negativ inverkan på 

sömnen (Äldre i centrum 2003). Martin och Ancoli-Israel (2008) menar i sin studie att några 

läkemedel som används vid behandling av depression och Parkinson sjukdom kan försämra 

sömnen och orsaka mardrömmar. En studie av Descenes och McCurry (2009) visar att 

läkemedel som används för att behandla kroniska sjukdomar och sömnlöshet har många 

biverkningar som ytterligare kan störa sömnen. Farmakologisk behandling kan få negativa 

effekter för äldre även dagtid då det kan leda till förvirring, dåsighet, fall och frakturer och 

även ogynnsamma interaktioner med andra läkemedel (Irwin et. al. (2008). 
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Uppskattningar tyder på att det finns mer än 10 miljoner vuxna personer med demens, två 

tredjedelar av dem upplever någon form av sömnstörning. Ökande ålder och kvinnligt kön 

förknippas båda med en högre prevalens av sömnklagomål (McCurry et al. 2007). 

Vid uttalad demenssjukdom kan en nedbrytning av det normala sömnmönstret inträffa med 

förändrad dygnsrytm så att vårdtagarna är vaken nattetid och sover på dagen (Dehlin & 

Rundgren 2007). En studie av Rowe et. al. (2008), visar att äldre dementa vårdtagare hade en 

sämre uppmätt sömn än äldre vuxna utan vårdare. Deltagarna i deras studie var över 60 år 

gamla och relativt friska. En annan studie fann vid en jämförelse av 399 friska äldre personer 

utan demens och 263 personer med diagnosen möjlig eller sannolik Alzheimers sjukdom en 

lägre förekomst av sömnproblem hos de personer som inte hade Alzheimers sjukdom. 

Patienter med Alzheimer vaknade alltför tidigt och vaknade även på natten (Mc Crae 2009). 

Att vara dement och att ha allvarliga sömnproblem.är ofta den utlösande orsaken till att den 

dementa hamnar på sjukhem (Fetveit & Bjorvatn 2008). En studie utförd av Friedman et 

al.(2009), visar att effekterna av starkt ljus inte skiljer sig jämfört med svagt ljus morgon och 

kväll vid försök på äldre personer med insomna.En annan studie visar att just ljus stimulerar 

dygnsrytmen hos äldre personer. Regelbunden ljusexponering ger många fördelar, de dementa 

sover bättre och ger också en förbättring i humör och beteende (Brawley 2009 ). 

 

 

Hos äldre, socialt isolerade personer kan man ibland se förskjutna sömntider. Detta beror på 

att den normala tidgivaren, den yttre klockan, i form av regelbundna vanor och en stabil social 

miljö inte finns eller inte fungerar. Man kan då se en förändring i sömnmönstret i form av allt 

senare läggningstider och ett allt senare uppstigande (Dehlin 2008 ). 

Äldre personer är mer känsliga för dygnsrytmstörningar än yngre och de behöver längre tid på 

sig att återhämta sig efter en sådan störning. Med ökad ålder kan man få en åldersrelaterad 

förlust av cirkadisk kontroll av sömn-vakenhetsmönstret. Det kan bero på hjärnans åldrande i 

sig men även på att den viktigaste yttre tidgivaren, solen med dess uppgång och nedgång, inte 

influerar på den sjukhemsboende patienten som sällan kommer ut i dagsljuset utan endast får 

elljus som belysning. För de flesta yttrar det sig i en tendens att somna allt tidigare och vakna 

allt tidigare, personen är sömnig tidigt och vill lägga sig tidigt (Dehlin & Rundgren 2007). 

 

 

 

1.4 Omvårdnad 

 

 En ny studie utgiven 2010 av Tove Harnett, visar på att många äldre endast har rätt att 

bestämma över sina dagliga göromål om det passar med rutinerna i äldreomsorgen. I hennes 

avhandling kan man läsa att äldre som bor på äldreboenden har mycket små möjligheter att 

bestämma över sin vardag. Många får inte bestämma när de ska gå och lägga sig eller om de 

vill sova längre på morgonen. Hennes avhandling baseras på intervjuer med personal på 

äldreboenden och även närstående till personer som bor på äldreboende eller som har 

hemtjänst och fem månaders observationer på ett äldreboende. Avhandlingen visar på 

outtalade normer som påverkar personalens agerande gentemot de äldre. Situationen kan te 

sig motsägelsefull. Å ena sidan menar personalen att det är viktigt att äldre ska få utöva 

inflytande, å andra sidan rättfärdigar de handlingar när de tvingar äldre personer att gå och 

lägga sig trots att de vill sitta uppe och titta på tv.  

 

Enligt Krishnan och Hawranik (2008) ska sjuksköterskan skaffa sig erfarenhet och kunskap 

om äldres sömn och hur denna förändras med åldern. I detta ingår att kunna se orsaker och 
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konsekvenser av sömnsvårigheter samt att använda strategier för att effektivisera, värdera och 

diagnostisera. 

 

1.5 Problemformulering 

 

Sömnproblem är vanligt hos äldre, och liksom hos yngre vanligare hos kvinnor än män. 

Sömnlöshet är ett underdiagnostiserat problem som hos den äldre är starkt förknippat med 

betydande begränsningar i dagliga aktiviteter, försämrad livskvaliteten, sjuklighet och 

mortalitet, ( Mc Crae 2009 ).  

Som sjuksköterska är det viktigt att veta vad som påverkar sömnen hos patienterna och hur 

det påverkar de äldres dagliga liv. Med bättre kunskap om detta vanliga problem hos äldre 

kan sjuksköterskan hjälpa personerna att få bättre sömnkvalitet och med det bättre livskvalité. 

 

 

1.6 Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva sömn och sömnproblem hos personer 60 år och äldre.  

 

1.7 Frågeställningar 

 

Finns det någon skillnad mellan män och kvinnors sömnproblem och i så fall vilka? 

Finns det någon skillnad i sömn och sömnproblem mellan olika åldrar och i så fall vilka? 

 

 

2. Metod 
 

2.1 Design 

 

Designen är en beskrivande och jämförande kvantitativ studie (Polit & Beck, 2007). 

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

 

Baslinjedata från en individ och populationsbaserad longitudinell studie i Nordanstig kommun 

användes för analysen (www.snacnordanstic.se). År 2001-2003 intervjuades 730 personer i 

Nordanstigs kommun, boende i ordinärt boende eller särskilt boende. Inklusitionskriterier för 

att deltaga i studien var att vara i åldrarna  60,66,72,78,81,84,87,90,93,96 eller 99+ år och 

boende i Nordanstigs kommun (ordinärt eller särskilt boende). I åldrarna 60-78 år var det ett 

slumpmässigt urval (67 % från varje åldersgrupp). Personer 81 år och äldre inbjöds alla till 

studien. Antal personer som deltog i studien uppdelat på ålder och kön visas i fig.1 

Av de 730 personer som intervjuades är det ett svarsbortfall från 13 personer i de frågor som 

handlar om sömn. Det är en man i åldern 66 år, en kvinna 72 år, två män och två kvinnor 78 

år, tre män 84 år en kvinna 87 år, en kvinna 93 år och en kvinna 99 år. Medelåldern för 

deltagarna i studien var 73,6+-10,2 för männen och 76,0+-10,5 för kvinnorna. 

Studien i Nordanstig är den del av den nationella äldrestudien SNAC-Swedish National study 

on Aging and Care som startade 2001 på initiativ av regeringen för att ge svar på hur framtida 

behov av vård och behov kommer att se ut och hur de bäst ska tillgodoses (Lagergren, et al, 

2001). Fyra områden i Sverige deltar i SNAC-studien. Dessa områden är: Karlskrona 

kommun, Nordanstig kommun, Region Skåne och Kungsholmens stadsdel.  

SNAC-studien är uppdelad i två delar: Befolkning och vårdsystem. I befolkningsdelen följs 

äldres hälsa över tid. I vårdsystemdelen kartläggs kommunens och landstingets vård och 

http://www.snacnordanstic.se/
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omsorg av de äldre. Tillsammans ska studierna ge kunskaper om åldrandet och om ur vården 

fungerar (www.snac.org).  

 

 
Figur 1 Undersökningsgrupp. Antal personer uppdelat på kön och ålder (N=730) 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Intervjuerna har utförts av sjuksköterska från SNAC-projektet under åren 2001-2003. Svaren 

fylldes i av sjuksköterska i ett intervjuformulär utifrån de givna svarsalternativen och har 

sedan matats in i en databas. Endast data från de frågor som handlar om sömn och 

sömnproblem har analyserats i denna uppsats. Det är frågor som handlar om: problem med 

sömnen, svårigheter att somna, om personen vaknar nattetid, om det går att somna om, om 

personen vaknar tidigt, känner sig trött, sover under dagen, använder sömntabletter, är 

beroende av medicin för att kunna sova, har svårigheter att sova på grund av sinnesstämning, 

spänning, smärta, klåda eller annat och hur många timmar personen sover per natt.  

Första frågan i intervjun är en screening fråga om personen har några problem med sömnen. 

De följande frågorna ställs endast till dem som svarat ja på screeningfrågan. 

 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Författaren har ansökt om data från SNAC-projektet i Nordanstig på de variabler från  

baslinjeundersökning 2001-2003  som handlar om sömn och sömnproblem samt kön, ålder 

och löpnummer. Data erhölls i form av en SPSS – fil med rensade data och endast med de 

variabler som ansökts. En del av dessa variabler tex .ålder har sedan grupperats om till nya 

variabler för att kunna analysera data på olika vis. Analyserna har gjorts dels tillsammans och 

dels uppdelat på män, kvinnor samt ålder. För att jämföra skillnader mellan ålder och kön har 

materialet delats upp i tre åldersgrupper ( 60, 70 och 80 år och äldre). I gruppen 60 ingår de 

personer som var 60 och 66 år. I gruppen 70 de personer som var 72 och 78 år och i gruppen 

80 år och äldre de som var 81, 84, 87, 90, 93, 96 och 99+. Denna indelning gjordes för att det 

lättare skulle gå att göra jämförelser mellan olika åldrar och kön och ev. se signifikanta 

skillnader. Indelningen i tre grupper kändes naturlig eftersom det var få personer i de allra 

http://www.snac.org/
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äldsta grupperna. Med indelningen av tre grupper blev antalet per grupp 256 personer i 

gruppen med 60-åringar, 181 personer i gruppen 70-åringar och 293 i gruppen 80 år och äldre. 

 

2.5 Dataanalys 

 

Data bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS vers 17. 

Beskrivande statistik i form av antal och procent användes för att redovisa svarsfrekvensen på 

de olika frågorna och jämförande statistik (chi-square) användes för att få fram skillnader 

mellan män och kvinnor och mellan åldersgrupper och beräkna signifikanta skillnader 

(p<0.05).(Statistik för hälso och sjukvårdspersonal, 1998). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Ingen identifiering av de enskilda personerna var möjlig eftersom de data som lämnades ut 

från SNAC-projektet var avidentifierade. Författaren hade endast tillgång till deras 

löpnummer. Resultatet presenteras gruppvis så ingen enskild person kan identifieras 

(www.codex . vr.se). Denna studie behöver inte söka eget etiskt tillstånd då SNAC-studien i 

Nordanstig har ett etiskt tillstånd som även gäller denna studie. 

 

 

 

3. Resultat 
 

Av de 717 personer 60 år och äldre som deltog i SNAC-N studien och svarade på 

screeningfrågan om sömn var det 244 stycken (34 %) som svarade att de hade sömnproblem 

och deras svar på följdfrågorna presenteras i följande tabeller och löpande text. Vid 

jämförelser mellan kön och ålder är personerna indelade i tre åldersgrupper 60 ( 60 och 66 år), 

70 ( 72 och 78 år) samt 80 år äldre (81,84,87,90,93,96,99+). 

 

 

3.1  Äldres sömn och sömnproblem 

 

Tabell 1 visar svaren från de personer som angett att de har sömnproblem. I tabellen anges 

också bortfallet på varje enskild fråga. Vanligaste sömproblemen var att vakna under natten 

(79,5%) samt att ha svårighet att somna (62,7 %) och att vakna tidigt (47,5%). Av de som 

vaknade under natten var det 35,2 % som sedan hade svårt att somna om igen. 

Det var 24,2% som angav att de kände sig trött och sov mer än två timmar under dagen. 

 

På frågorna om läkemedel angav 47,2 % att de använde sömntablett och 35,3 % sa att de var 

beroende av medicin för att kunna sova. Den sista frågan omfattade även andra läkemedel än 

sömntabletter tex. smärtstillande. I frågan om sömntablett angav 69 personer att de använder 

sömntablett varje natt, 19 personer någon gång i veckan, 4 personer flera gånger i månaden 

och 23 personer någon gång i månaden. 

 

 

När det gällde anledning till sömnproblemen angav 28,7 % att de hade svårt att sova pga 

sinnesstämning eller spänning och 26,7 % att det berodde på smärta eller klåda. 

  

http://www.codex/
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Vid jämförelse av genomsnittligt antal timmar med sömn per natt sover de personer som 

angett att de har sömnproblem 6.4 timmar och personer utan sömnproblem 7.6 timmar per 

natt . Skillnaden kvarstår även vid en jämförelse mellan åldersgrupper.  

 

 
Tabell 1 Redovisning av frågorna i studien som besvarades med ja eller nej av de personer som angett att de har 

sömnproblem (n=244) 

 

Fråga Ja (%) Nej(%) Ej svarat(%) 

Har du svårigheter att somna? 153 (62,7)              82 (33,6)                   9 (3,7) 

 

Vaknar du under natten?                                 194 (79,5)              43 (17,6)                   7 (2,9) 

 

Är du oförmögen att somna om  

efter att du vaknat på natten?    

                         

86 (35,2)   138 (56,6) 20 (8,2) 

Vaknar du tidigt?                                             116 (47,5) 118 (48,4) 10 (4,1) 

 

Känner du dig trött och sover mer än två 

timmar under dagen? 

 

59 (24,2) 171 (70,1) 14 (5,7) 

 

Använder du sömntabletter?   

 

115 (47,2)            126 (51,6) 3 (1,2) 

Tar du eller är du beroende av 

medicin för att kunna sova?    

 

86 (35,3) 125 (51,2) 33 (13,5) 

Har du svårigheter att somna/ 

förbli sovande på grund av  

sinnesstämning eller spänning? 

 

70 (28,7) 117 (48,0) 57 (23,3) 

Har du svårigheter att sova på 

grund av smärta eller klåda? 

65 (26,7) 136 (55,7) 43 (17,6) 
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3.2 Skillnader mellan män och kvinnors sömn och sömnproblem och skillnader mellan 

åldersgrupper. 

 

 

Sömnproblem 

 

Det var vanligare med sömnproblem hos kvinnor än hos män även om det endast var en 

signifikant skillnad (p<0.05) i åldergruppen 60-åringar. Kvinnor 80 år och äldre hade mest 

sömnproblem i jämförelse med män och kvinnor i de andra två grupperna (tabell2). 

 
 

Tabell 2 Jämförelse mellan kön och åldergrupper av antal  och andel (%) personer med sömnproblem (n=244) 

 

Ålder Män Kvinnor P-värde 

60 32 (24,1%) 44 (36,1%) 0,036 

 

70 19 (23,5%) 33 (34,7%) 0,102 

 

80 år och äldre 45 (37,5%) 71 (42,8%) 0,370 

 

 

 

Somna om efter att ha vaknat 

 

Det fanns ingen skillnad mellan kön eller åldersgrupper när det gällde problemet att vakna 

under natten men när är det gällde att kunna somna om efter att ha vaknat på natten fanns det 

en signifikant skillnad mellan män i gruppen 80 år och äldre och de andra grupperna det fanns 

också en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i gruppen 80 år och äldre. Av de 68 

personer som angav  anledning till att ha svårt att somna om efter att man vaknat svarade  

36,8%  att det berodde på spänning/sinnesstämning, 25,0% angav smärta, 1,5 % att det 

berodde  på benkramper och 29,4% uppgav att det berodde på annat (tabell 3). 

 

 
 

Tabell 3 Jämförelse mellan kön och åldersgrupper i antal  och andel (%) personer som är oförmögen att somna 

om efter att de vaknat på natten (n=244). 

 

Ålder Män Kvinnor P-värde 

60 12 (40,0) 18 (45,0) 0,676 

 

70 8 (42,1) 13 (40,6) 0,917 

 

80 år och äldre 5 (13,2) 30 (46,2) 0,001 

 

 

 

Svårighet att somna eller att vakna tidigt 

 

I svaren på frågorna om att ha svårighet att somna eller att  vakna tidigt, fanns ingen tydlig 

eller signifikant skillnad mellan åldersgrupper eller kön. Av personer med sömnproblem 

angav 62,7 % att de hade svårighet att somna och 47,5 %  att de vaknade tidigt. 
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Sova under dagen 

 

Att ha behov att sova mer än två timmar under dagen förutom på natten, ökar med stigande 

ålder även om skillnaden endast var signifikant (p<0.05) mellan kvinnor i gruppen 80 år och 

äldre i jämförelse med övriga åldersgrupper. Mellan könen fanns ingen signifikant skillnad 

(tabell 4). 

. 
Tabell 4 Jämförelse mellan kön och åldergrupper i antal personer och andel  (%) som känner sig trött och sover 

mer än två timmar under dagen (n=244). 

 

Ålder Män Kvinnor P-värde 

60 5 (16,7) 6 (14,0) 0,752 

 

70 5 (29,4) 6 (18,2) 0,364 

 

80 år och äldre 10 (25,0) 27 (40,3) 0,107 

 

 

Användande av sömntablett. 

 

I användandet av sömntablett var det en signifikant skillnad mellan män (31,0%) och kvinnor 

(64,8%) i gruppen 80 år och äldre. I grupperna 60 och 70 åringar var användandet av 

sömntabletter vanligare hos män men skillnaderna var inte signifikanta. 

Det fanns också en signifikant skillnad mellan män 60 och 70 samt 70 och 80 år och äldre . 

Mellan kvinnor 60 och 80 år och äldre var det också en signifikant skillnad (p<0,05) (tabell 

5). 

 

 
Tabell 5 Jämförelse mellan kön och åldersgrupp i antal och andel  (%) personer som använder sömntablett 

(n=244). 

 

Ålder Män Kvinnor P-värde 

60 12 (37,5) 14 (31,8) 0,606 

 

70 14 (73,7) 16 (48,5) 0,077 

 

80 år och äldre 13 (31,0) 46 (64,8) 0,001 

 

 

 

Användande av läkemedel 

 

I frågan om personen använder eller är beroende av läkemedel för att kunna sova fanns det en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor i gruppen 70-åringar samt i gruppen 80 år och 

äldre. Även mellan män 60 och 70 samt 70 och 80 år och äldre var skillnaden signifikant. 

En signifikant skillnad syns också mellan kvinnor 80 år och äldre och grupperna med 60 

och70 åringar. Det är endast i gruppen 80 år och äldre som andelen kvinnor är högre ön 

andelen män som använder eller är beroende av läkemedel för att kunna sova (tabell 6). 
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Tabell 6 Jämförelse mellan kön och åldergrupper i antal och andel (%) personer som använder eller är beroende 

av mediciner för att kunna sova (n=244). 

 

Ålder Män Kvinnor P-värde 

60 8 (30,8) 6 (14,6) 0,113 

 

70 12 (66,7) 9 (30,0) 0,013 

 

80 år och äldre 12 (36,4) 39 (61,9) 0,017 

 

 

 

Sömnproblem orsakade av sinnesstämning eller spänning 

 

Andelen med sömnproblem orsakade av sinnesstämning eller spänning var högst i gruppen 

med 70-åringar. Det fanns ingen skillnad mellan könen i någon åldersgrupp. Mellan 

åldersgrupperna var skillnaden signifikant (p<0,05) mellan män 70 och 80 år och äldre samt 

mellan kvinnor i gruppen 70 åringar och grupperna med 60 och kvinnor 80 år och äldre (tabell 

7). 

 
Tabell 7Jämförelse mellan kön och åldergrupper i antal och andel (%) personer som har svårigheter att 

somna/förbli sovande på grund av sinnesstämning eller spänning ( n=244). 

 

Ålder Män Kvinnor P-värde 

60 6 (30,0) 12 (32,4) 0,850 

 

70 10 (58,8) 16 (57,1) 0,912 

 

80 år och äldre 7 (25,0) 19 (33,3) 0,433 

 

 

 

Sömnproblem orsakade av smärta eller klåda 

 

Andelen med sömnproblem orsakade av smärta eller klåda var högst bland män och kvinnor i 

gruppen 60-åringar. Männen i gruppen 80 år och äldre har minst besvär med sömnproblem 

orsakade av smärta eller klåda. Det var också i den gruppen som det fanns en signifikant 

skillnad mellan könen (p<0,05). Mellan åldersgrupperna var skillnaden signifikant skillnad 

mellan män i gruppen 60 och 80 år och äldre samt mellan kvinnor i gruppen 60 åringar och 

grupperna med personer 70 och 80 år och äldre. 

 

 
 

Tabell 8 Jämförelse mellan kön och åldersgrupper i antal och andel (%) personer  som har svårt att sova på 

grund av smärtor eller klåda (n=244). 

 

Ålder Män Kvinnor P-värde 

60 10 (41,7) 20 (51,3) 0,458 
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70 5 (27,8) 6 (21,4) 0.728 

 

80 år och äldre 3 (9,4) 21 (35,0) 0.008 

 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

 

Det framkom i studien att andelen kvinnor har mer problem med sömnen i jämförelse med 

männen och framförallt kvinnor 80 år och äldre som har mest sömnproblem. De vanligaste 

sömnproblemen var att vakna under natten, ha svårighet att somna samt att vakna tidigt. 

Personer med sömnproblem har genomsnittligt färre timmar med sömn per natt. 

Sinnesstämning, smärta och klåda var faktorer som påverkade sömnen. Drygt hälften (51,6%) 

av personerna med sömnproblem använde sömntablett och 35,3 % angav att de använde eller 

var beroende av läkemedel för att kunna sova.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna studie var att utifrån intervjusvaren beskriva vad det är som påverkar 

sömnen hos personer 60 år och äldre och undersöka om det finns skillnader i åldergrupper och 

mellan könen. Studien beskriver omständigheter som påverkar sömnen hos äldre personer. 

Om sjuksköterskan har kunskaper om dessa omständigheter kan hon tillsammans med övrig 

omvårdnadspersonal lindra och förebygga sömnproblemen och med det bidra till en bättre 

livskvalitet för våra äldre. 

 

De skillnader som kom fram mellan kön och åldersgrupper var att kvinnor har mer 

sömnproblem än män och att vara trött och ha behov av att sova mer än två timmar under 

dagen ökar med stigande ålder. Skillnaderna var inte signifikanta på alla nivåer men det kan 

bero på att urvalet (populationen) är för liten. 

 

 

Sömnproblem 

 

När författaren analyserar svaren ser man att det av 244 personer med sömnproblem är endast 

115 personer som använder sömntabletter varje natt. Det är positivt att se ett sådant resultat då 

forskning visar att det inte gjorts studier på biverkningar av äldre personer. Geriatriker Yngve 

Gustavsson menar att skriva ut sömnmedel mot sömnstörningar istället för att ta reda på 

orsaken kan vara rent livsfarligt. Sömnproblemen kan bero på sömnapnèsyndrom som drabbar 

20-30 procent av äldre personer och som innebär att alla sömnmedel är kontraindicerade. 

Många kan till och med bli dementa på grund av syrebrist i hjärnan som uppkommer under 

andningsuppehållen när de förlängs av sömnmedel (Läkemedelsvärlden, 2006. 

www.lakemedelsvarlden.se). 

Detta styrks av annan forskning som också visar på att äldre män och kvinnor som inte 

använder sömnmedel har mer sparsamma sömnstörningar. Denna studie visar på att det är 

åldrandet i sig som är orsaken till sömnstörningen ( Faubel et al, 2009). En studie av Michael 

V. Vitello tyder på att även åldrandet i sig medför väsentliga förändringar i sömnen. Äldre 

personer verkar anpassa sin uppfattning om vad som är acceptabel sömn. 
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Svårigheter att somna, vakna under natten samt att vakna tidigt var vanligaste problemen i 

denna studie. Detta styrks av en studie utförd av Voyer ( 2006) där det framkommer att de 

vanligaste sömnproblemen är att de äldre inte känner sig utvilad på morgonen, vaknar för 

tidigt, vaknar under natten och hade svårigheter att somna på kvällen. 

 

Analysen av svaren på frågan om personerna känner sig trött och sover mer än två timmar 

under dagen visar det sig även där att det är kvinnor 80 år och äldre som är den största 

gruppen i jämförelsen. Även detta styrks av tidigare forskning (MCCurry et al. 2007)  

Ökande ålder och kvinnligt kön som båda förknippas med en högre prevalens av 

sömnklagomål. 

 

 

Faktorer som påverkar sömnen 

 

Intervjusvaren visar på olika faktorer som påverkar sömnen hos äldre. 

Sinnesstämning/ spänning var omständigheter som påverkar sömnen. Studien visar att det 

mest var andelen kvinnor i alla åldersgrupper som hade dessa problem. En studie av Ohayons 

et. al. (2001) styrker  att insomningsproblem var vanligast hos de personer som var 

otillfredsställda med sitt sociala liv. De hade insomningsproblem och vaknade tidigt. Nedsatt 

sinnesstämning kan bero på depression som orsakar sömnlöshet, men långsiktig sömnlösheten 

kan även leda till att personer får en depression (Fetveit 2008). Enligt Yngve Gustafsson är 

depression det mest försummade problemet hos äldre. Ofta ställs inte diagnosen, den äldre 

söker för sömnproblem, men orsaken till sömnproblemen utreds oftast inte 

(Läkemedelsvärlden 2006. www.lakemedelsvarlden.se). 

 

En annan studie visar även den på att stressyndrom är förknippat med störd nattsömn 

(Neubauer 2009).  Många studier styrker vikten av att välbefinnande har stor påverkan på 

sömnen. Personer med sömnproblem löper större risk att utveckla sjukdomar som högt 

blodtryck, depression, hjärt-och cerebrovaskulär sjukdom, och omvänt att personer med dessa 

sjukdomar har en högre risk att utveckla sömnproblem (Harrisson et al 2009).Äldre personer 

visar ett starkt samband mellan sömnsvårigheter och försämrad livskvalitet (Vas Fragoso 

2007). 

 

Andra omständigheter till störd nattsömn kan vara smärta, för varmt eller kallt i rummet 

(Ersser et.al. 1999). Att smärta eller klåda var faktorer som påverkade sömnen kom fram även 

i denna studie. 

 

Lee et al. (2009) fann i sin studie att personer med reumatisk artrit uppgav ökad smärta 

nattetid relaterat till inflammationen i lederna. Studien visar ett starkt samband mellan smärta, 

svårighetsgrad och sömnstörningar. Smärta är en av de vanligaste orsakerna till 

sömnstörningar. Kronisk sömnstörning är vanligt bland äldre och detta leder till nedsatt 

funktion, sömnighet under dagen, trötthet, minskad livskvalitet. Kronisk smärta förvärrar 

sömnproblemen, störd sömn i sin tur förvärrar kronisk smärta (Vitello et. al. 2009). 

 

 Här har sjuksköterskan en viktig uppgift, att göra en smärtanalys. Analysera smärtorna, var, 

när gör det mest ont, vad är det för smärta, inflammation, nervsmärtor etc. Det är viktigt med 

rätt läkemedel och dosering. Sjuksköterskans ansvar är att ta upp det med ansvarig läkare. 

Samma sak med klåda nattetid. Som sjuksköterska är man ansvarig att se till att våra äldre får 

den vård som krävs. Att alltid utreda och ta reda på orsaker är sjuksköterskans uppgift 

tillsammans med ansvarig läkare. 
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4.3 Metoddiskussion 

 

En styrka i denna studie var att det är en populationsbaserad studie, resultatet baserades på ett 

representativt urval av befolkningen 60 år och äldre i Nordanstig kommun oavsett boende. 

Vanligt är annars att studier görs på en speciell grupp, personer med en viss diagnos . 

Resultatet är då svårt att generalisera till en befolkning. Detta var en kvantitativ studie med 

givna svarsalternativ. Fördelen med detta är att en stor population kan intervjuas, i detta fall 

730 personer. En kvalitativ intervjustudie har ej möjligheten att intervjua så många personer 

däremot kan en kvalitativ studie ge andra svar än de givna alternativen i en kvantitativ studie. 

Författaren har inte utfört intervjuerna själv viket kan tyckas vara en svaghet, men eftersom 

denna studie ingår i en SNAC- studie ligger det mer styrka i att intervjuerna har utförts av 

särskild personal som har anställts och utbildats för detta arbete. Trots att detta var en studie 

som omfattade 730 personer 60 år och äldre var det svårt att få signifikanta skillnader mellan 

grupper. Det beror på att i en populationsstudie är det alltid en stor andel personer som inte 

har besvär och analyserna sker i regel på ett mindre antal, därför krävs det i regel stora 

populationsstudier med många deltagare för att kunna göra tillförlitliga studier. 

 

 

 

4.4 Slutsatser 

 

Studien bekräftar att sömnproblem är vanligare bland äldre och ökar med stigande ålder. 

Sömn är mycket viktigt för välbefinnande och god hälsa hos äldre personer. Sjuksköterskan 

har här ett stort ansvar att se till att äldre får en god sömn och då en bättre livskvalitet. 

Sjuksköterskan ska ha en god människokännedom och vara lyhörd för de äldres behov och 

önskemål. 

 

Att se över problem och göra de insatser som krävs för att de äldre ska få en god natts sömn. 

Omständigheter som sjuksköterskan kan påverka är att se till att rätt personer arbetar med 

äldre och har den kunskap som krävs för att ge en god omvårdnad. Sjuksköterskans uppgift är 

att informera och handleda personal för att säkerställa omvårdnaden. För att den äldre ska ha 

möjlighet till en god sömn krävs det bra kunskaper. När kvällen kommer bör det vara lugn 

och ro. Sitta tillsammans en stund, erbjuda den kvällsdryck som den äldre vill ha. Lugnt 

bemötande gentemot den äldre, följe till sängen och samtala en stund. Det som är viktigt är att 

titta hur den enskilde individen vill ha det inför sänggåendet. Att den äldre känner sig trygg. 

Om någon vaknar nattetid ska tid finnas att sitta en stund på sängkanten, erbjuda ett glas varm 

mjölk t.ex. höra efter vad som känns ”fel”.  

 

Författaren anser att det är omvårdnaden av hela människan som bör ses över: smärta, oro, 

ångest. Dessa problem kan förebyggas utifrån goda omvårdnadsinsatser från sjuksköterska 

och omvårdnadspersonal. För att kunna bedriva en god och säker vård krävs ett samspel 

mellan hela teamet, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, den äldre och anhöriga. 

Kunskap och att informera, låta alla vara delaktig. Detta skapar trygghet för både den äldre, 

anhöriga och personal. 
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4.5 Framtida studier 

 

Författaren anser att forskning inom omvårdnad av våra äldre är av stor vikt. Det finns ett 

stort behov av kunskaper hur vi ger de äldre en god omvårdnad och arbetar utifrån individens 

behov och önskemål. Något som oftast glöms bort i arbetet är att det är människor vi vårdar, 

detta behöver belysas för att ge en god och säker vård till de äldre. För att kunna få en god 

sömn krävs det att de som arbetar med äldre ser hela människan. Att äldre har en bra dag är 

viktigt för hur natten ska bli. 

För att få en bättre fungerande äldreomsorg behövs ökade kunskaper om åldrandet. Detta är 

något som alla kommuner borde satsa på, att ge personal utbildning i att vårda äldre 

människor, en helhetssyn. 

Framtida studier i att följa de äldres hälsoutveckling och vad det är för faktorer som ger de 

bästa förutsättningar till att ge våra äldre en bättre sömnkvalitet och med det kunna skapa 

trygghet till våra äldre. 

Denna studie skulle kunna utföras på ett äldreboende. 
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