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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att göra en sammanställning och beskriva vad som fanns 

i vetenskaplig litteratur gällande sömnfrämjande interventioner för äldre personer med 

demenssjukdom.  Metoden var en deskriptiv litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga 

artiklar från sju länder, publicerade mellan år 2005- 2010.  Artikelsökning gjordes i 

databaserna Medline och Cinahl, även en manuell sökning ingick. Inkluderade artiklar i 

resultatet är granskade och kvalitetsbedömda.  Huvudresultatet visade att det fanns olika 

interventioner som ljusterapi, melatonin, akupressur, social aktivitet, utbildning och 

örtmedicin för att främja sömnstörningar för personer med demenssjukdom. De olika 

interventionerna uppvisade lite skiftande effekt för att främja sömnen, ingen av 

interventionerna ansågs övertygande däremot upptäcktes andra positiva effekter gällande 

agitation, dygnsrytmstörningar och vakenheten under dagen. Slutsatsen av denna 

litteraturstudie är att mer riktad forskning behövs om olika interventioner för att främja 

sömnstörningar hos äldre personer med demenssjukdomar. Förbättring av sömnkvalitet, 

livskvalitet och återhämtning är målsättningen med interventionerna. Sjuksköterskan kan 

förbättra sömnkvaliteten hos patienterna med hjälp av icke farmakologiska interventioner. 

Sömnhygien, sociala aktiviteter och att förstärka exponeringen av solljus och klart ljus är 

förstahandsval vid behandling av sömnstörning hos personer med demenssjukdom.  

  

Nyckelord: demens, sömnstörningar, interventioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 The aim of this literature study was to describe the scientific literature for sleep disorder 

interventions for older people with dementia. The method was a descriptive study based on 14 

scientific articles from seven countries, published between the years 2005 - 2010. Article 

search was made in the databases Medline and Cinahl, and manual searches were included. 

Included articles in the results were reviewed and quality estimated. The main result showed 

that there were various interventions as light therapy, melatonin, acupressure, social activity, 

education and herbal medicine to promote sleep disorders for people with dementia. The 

various interventions showed varied effect to promote sleep, none of the interventions was 

convincing, although other positive effects on agitation, circadian rhythm and day- time wake 

was discovered.  The conclusion of this study is that more research is needed in different 

interventions to promote sleep disorders for older people with dementia.  The goal of the 

measures is to improve quality of sleep, quality of life and recovery. Nurses can improve 

quality of sleep in patients with non-pharmacological interventions. Sleep hygiene, social 

activities and increase exposure of sunlight and bright light is first choice to treat sleep 

disorders among persons with dementia. 

 

Keywords: Dementia, sleep disorder, interventions 
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1. Introduktion 

Antalet personer med demenssjukdomar ökar och kommer fortsättningsvis att öka. Med 

sjukdomen följer olika symtom, de mest utmärkande är oro, agitation och sömnstörning. 

Sömnstörning är den vanligast förekommande anledningen till att personer med 

demenssjukdomar flyttar till annat boende. En vanlig behandling mot dessa symtom är 

läkemedel, nackdelarna med läkemedlen är många gånger större än den önskade effekten.  

Kunskap om andra interventioner än läkemedel som främjar sömnen för personer med 

sömnstörningar är därför önskvärt.  

1.1 Sömn 

Sömn är ett grundläggande behov som påverkar välbefinnande, livskvalitet och hälsan (Dogan 

et al. 2005, Idvall, 2007). Under sömnen som är kroppens återhämtningsfas, sjunker 

blodtrycket och hjärtfrekvensen, andningen förändras, olika hormoner utsöndras och skelettet 

mineraliseras (Apoteket AB, 2009/2010). Definition av sömn enligt Nationalencyklopedin 

(2010)”hos ryggradsdjur inklusive människa naturligt förekommande, regelbundet 

återkommande vila med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli. Till skillnad från vid 

medvetslöshet kan den sovande väckas till fullt medvetande. Sömn är en livsviktig fysiologisk 

funktion, men mekanismerna bakom sömnbehovet är inte klarlagda. Dygnets växling mellan 

vakenhet och sömn regleras av den biologiska klockan i hypotalamus i mellanhjärnan. Under 

sömnen följer sömncykler bestående av olika långa perioder av olika sömnstadier (REM-

sömn respektive fyra olika stadier av djupsömn) efter varandra.” Stadium 1 består av lätt 

dåsighet, stadium 2 av lätt sömn och stadium 3 och 4 består av den djupa sömnen då kroppen 

återhämtar sig. Nattetid sker normalt en pendling mellan dessa fyra stadier (Delin & 

Rundgren, 2007). REM-sömn (Rapid eye movement) inträffar ungefär fyra gånger om natten 

och varar i cirka fem till femton minuter, REM sömn kännetecknas av snabba ögonrörelser 

och det är oftast då drömmarna inträder (Ericson & Ericson, 2008). Behovet av sömn varierar 

under levnadstiden, från stort behov som spädbarn till mindre behov som äldre. Redan under 

första levnadsåret utvecklas dygnsrytmen då en lång sammanhängande tid av sömn förläggs 

till natten, samtidigt som sömnen glesas ut dagtid (Apoteket AB, 2009/2010). Att ha en bra 

kvalitet på sömnen är viktigt, där insomningstid, antal uppvaknanden per natt, sömndjup och 

sömntid spelar stor roll (Dogan et al. 2005, Idvall, 2007).  

 

 

 



2 

 

1.2 Sömn och vakenhetsrytmen/Dygnsrytmen   

Sömn och vakenhet samverkar med varandra i en regelbunden cirkadisk rytm (circadian 

rhythm) under dygnet. Denna dygnsrytm påverkas av aktörer som ljuset, hormonet melatonin, 

hypothalamus, retikulära aktiveringssystemet, tallkottkörteln och supraopticuskärnan (Ericson 

& Ericson, 2008). När ljuset når ögats näthinna färdas det längs synnerven till hypothalamus 

där supraopticuskärnan finns. Supraopticuskärnan som innehåller nervceller, påverkar i sin tur 

tallkottkörteln att minska sin produktion av hormonet melatonin. Produktionen av melatonin 

är således låg under dagen under påverkan av ljusinsläpp, detta ger ett piggare tillstånd, och 

produktionen är som högst under natten i brist på stimuli och ljus och genererar trötthet 

(Deschendes & McCurry, 2009). Förutom att styra sömnen reglerar melatonin 

kroppstemperaturen och sänker blodtrycket under natten. Det retikulära aktiveringssystemet 

(RAS) aktiveras av alla impulser av sensorisk och motorisk art. Det innebär att motoriska 

kroppsrörelser har en väckande effekt, medans ett stillsamt läge med slutna ögon dämpar 

aktiveringen av RAS och ger därmed en lugnande effekt (Ericson & Ericson, 2008).     

1.3 Det normala åldrandets förändringar av sömnmönstret 

De normala fysiologiska förändringarna som sker i hjärnan under åldrandet är bland annat en 

minskning av hjärnans volym med tio till tjugo procent.  Största orsaken till minskningen är 

en reducering av den vita substansen, samt att ungefär tio procent av nervcellerna dör. Den 

vita substansen består av nervcellernas utskott (axon). Utskottens uppgift är att överföra 

impulser mellan nervcellerna (Delin & Rundgren, 2007). Andra normala fysiologiska 

förändringar som sker är att tallkottkörtelns melatonin produktion minskar (Zeiter et al. 

2007).  Detta resulterar i ett minskat sömnbehov och en förändring av sömnmönstret. Denna 

förändring innebär att den djupa sömnen i stadium 3 och 4 reduceras, medans den lätta 

sömnen i stadium 2 ökar för de äldre (Delin & Rundgren, 2007, Ericson & Ericson, 2008, 

Kristoffersen, 2006a). Dessa förändringar av sömnbehov och sömnmönster visar sig på olika 

sätt. Hos de äldre är det vanligt att de lägger sig allt tidigare på kvällen, vaknar tidigare på 

morgnarna, vaknar oftare under natten och upplever därför splittrad sömn (Wolkove et al. 

2007, Yoon et al. 2003). Ett fenomen som de äldre kan drabbas av och som också beror på 

dessa åldersförändringar i hjärnan samt för lite dagsljus är ”advanced sleep phase syndrome”, 

det yttrar sig som en tendens att somna tidigare på kvällen samt vakna tidigare på morgonen 

(Delin & Rundgren, 2007, Wolkove et al. 2007). Dessa naturliga åldersförändringar med 

samtidig sjukdom eller medicinering är väldigt vanlig bland äldre och påverkar naturligtvis 

sömnmönstret (Wolkove et al. 2007).  
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1.4 Orsaker till sömnsvårigheter 

Att ha sömnsvårigheter innebär vanligtvis svårigheter att somna (insomnia), att man ligger 

vaken minst 30 min innan man somnar, att man vaknar efter mindre än 6 timmars sömn, eller 

att man vaknar minst 5 gånger per natt (Idvall, 2007, Skog & Grafström, 2003). Orsaker till 

sömnsvårigheter hos äldre kan delas upp i somatiska och psykiska orsaker. De somatiska kan 

bestå av hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar, smärtproblematik och andningssvårigheter 

(Ericson & Ericson, 2008, Garcia, 2008). Hos ungefär åttio procent av de äldre finns minst en 

kronisk sjukdom som kan störa sömnen (Apoteket AB, 2009/2010). Till de psykiska 

orsakerna hör till exempel otrygghet, ångest och depression (Ericson & Ericson, 2008, Garcia, 

2008).  

1.5 Demens 

Demensjukdomarna kan enkelt delas in i tre grupper; de primärdegenerativa 

demenssjukdomarna, som uppkommer av sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden av oklar orsak 

(Alzheimerssjukdom, frontallobsdemens och Lewy body demens), de vaskulära 

demenssjukdomarna, där kärlskador på hjärnvävnaden ses som orsak till demensutvecklingen 

(stroke relaterad demens och multiinfarktdemens), samt de sekundära (övriga) demensorsaker, 

till den gruppen hör till exempel demensutveckling vid hjärntumör och postinfektiös demens 

(Delin & Rundgren, 2007). Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2006) 

beskriver att vid demenssjukdom är personens minnes- och kognitiva funktion nedsatt på 

grund av nervcellsdöd. Enligt instrumentet ICD 10 (International Classification of Diseases), 

definieras demenssjukdom som en hjärnsjukdom av kronisk eller fortskridande art. De högre 

kortikala funktionerna är störda men medvetandet är inte grumlat. För diagnos skall symtom 

ha funnits under minst sex månader (Delin & Rundgren, 2007). 

 

I dag beräknas 142 000 personer lida av en demenssjukdom i Sverige. Antalet beräknas att 

öka. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Vanliga symtom som 

återfinns hos personer med demenssjukdom är oro, agitation, aggression, vandringsbeteende 

och vanföreställningar (Socialstyrelsen folkhälsorapport, 2009). Cohen Mansfield & Marx 

(1990) och Ericson & Ericson (2008) belyser att tydliga samband finns mellan dessa 

orostillstånd och sömnstörningar. Även depression som kan vara ett symtom hos personer 

med demens är tydligt relaterat till sömnstörning (Larsson & Rundgren, 2008, Paudel et al. 

2008, Skog & Grafström, 2003). Demenssjukdomar bidrar även till hälsoproblem som 

brännskador, urininkontinens och fallskador. I Sverige bor ungefär hälften av alla personer 
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med en demensdiagnos på särskilt boende (Socialstyrelsen, 2009). Demenssjukdom anses 

vara den största orsaken då behov av flytt från hemmet till annat boende uppstår (Delin & 

Rundgren, 2007). 

1.6 Sömnproblem hos äldre personer med demenssjukdom                                                              

Orsaker till sömnstörningar hos äldre personer med demenssjukdom är mångfaktoriell. 

Faktorer som spelar in är; de fysiologiska förändringar i hjärnan som beror på 

demenssjukdomen samt på det normala åldrandet, primära sömnproblem som restlegs legs 

och sömnapne, medicinska och psykologiska orsaker, medicinbiverkningar, faktorer 

relaterade till miljön till exempel sömnhygien, rutiner och omgivning (Deschenes & McCurry, 

2009). Vid Alzheimers sjukdom är nervcellsdöden mångt större än vid normalt åldrande, även 

melatoninsekretionen är mer sänkt än normalt (Delin & Rundgren, 2007) samt att nervcellerna 

i supraopticuskärnan gradvis förlorar sin funktion och reduceras i antal (Deschenes & 

McCurry, 2009). För personer med demenssjukdomar förekommer alla faser av sömn och 

vakenhetsstörningar till exempel upprepade uppvaknanden, förändring av dygnsrytmen och 

svårigheter att somna. Störningarna kan ge sig i uttryck som desorientering, förvirring, 

irritation, glömska, trötthet och nedstämdhet (Alessi et al. 2005, Skog & Grafström, 2003).  

Sömnstörningar nattetid för personer med demenssjukdom kan vara en avgörande faktor som 

gör att de anhöriga inte orkar vårda den sjuke i hemmet (McCurry et al. 2007). Ett tillstånd 

som personer med demenssjukdom kan drabbas av är ”sundowning”. Det innebär ett 

avvikande beteende kvälls eller nattetid med agitation, verbal aggressivitet, kringvandrande 

och sömnsvårigheter. Då demenssjukdomen fortskridit är det vanligt att de vänder på dygnet 

helt, är vaken på natten och sover på dagen (Delin & Rundgren, 2007, Deschenes & McCurry, 

2009).  

För personer med demenssjukdomar innebär det att ständigt vara beroende av andra 

människor för att kunna tillgodose de dagliga behoven (Delin & Rundgren, 2007). Virgina 

Hendersons teori tydliggör sjuksköterskans roll och ansvarsområde, samt att sjuksköterskan 

ska hjälpa patienten att tillgodose sina behov då han eller hon saknar kunskap, kraft vilja eller 

förmåga att utföra dessa själv. Vidare finns det enligt Hendersson 14 omvårdnadshandlingar 

som är vägledande för omvårdnaden. Henderson lyfter särskilt fram behovet av god sömn och 

vila. Övriga viktiga omvårdnadshandlingar handlar om normal andning och kroppstemperatur, 

adekvat nutrition och elimination, god kroppshygien, tillgång till bra skor och kläder. Viktigt 

är att skapa god kontakt, gemenskap, fritidsaktiviteter och meningsfullhet (Kristoffersen, 

2006b). 
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1.7 Farmakologisk behandling mot oro, agitation och sömnstörning.  

Att ge läkemedel mot oro, agitation och sömnstörning är vanligt och det ökar med stigande 

ålder (Apoteksbolaget AB, 2009/2010). En vanlig behandling mot oro, agitation och 

sömnstörning är läkemedlet bensodiazepin (Baillargeon et al. 2003, Bain, 2006, 

Socialstyrelsen, 2009). En stor nackdel är biverkningar som förvirring, muskelsvaghet och 

sämre balans. Risk finns att missa dessa biverkningar och tro att det är demenssjukdomen som 

har försämrats (Alessi et al. 2005, Delin & Rundgren, 2007). Neuroleptika är ett läkemedel 

som används mot oro, agitation och sömnstörning. I Sverige skrivs trettio procent av 

neuroleptika ordinationerna ut på felaktiga grunder. Speciellt äldre personer med 

demenssjukdomar överbehandlas med neuroleptika trots att inte önskad effekt har kunnat 

påvisas. Personer med demenssjukdomar ska inte behandlas med neuroleptika om de inte har 

psykotiska symtom (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 1997).  

 

1.8 Problemformulering                                                                                                           

I den senaste kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att sjuksköterskans arbete 

ska präglas av ett etiskt förhållningssätt, bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och 

utföras i enlighet med gällande författningar (Socialstyrelsen, 2005). Antalet personer med 

demenssjukdomar ökar och kommer fortsättningsvis att öka (Socialstyrelsen, 2009). För äldre 

personer med demenssjukdomar förekommer alla faser av sömn- och vakenhetsstörningar 

som till exempel upprepade uppvaknanden och förändring av dygnsrytmen. Dessa sömn-

vakenhetsstörningar kan bero på många olika orsaker, bland annat de fysiologiska 

förändringarna i hjärnan som uppkommer både av ålder och demenssjukdom, av medicinska 

och psykologiska orsaker (Alessi et al. 2005, Deschenes & Mc Curry, 2009, Larsson & 

Rundgren, 2008, Skog & Grafström, 2003). Det krävs både kompetens, kunskap och 

engagemang av dem som ska hjälpa personer med demenssjukdom i det dagliga livet. 

Sjuksköterskan är den som ansvarar för omvårdnaden, det är av stor vikt att hon/han har insikt 

i de interventioner som finns för att främja sömnen för personer med demenssjukdomar. 

Tidigare litteraturstudier har gjort sammanställningar av de interventioner som finns men de 

behöver ständigt förnyas och aktualiseras. Denna litteratursammanställning mellan år 2005-

2010 kan därför underlätta för all personal som arbetar där äldre personer med 

demenssjukdom befinner sig.  
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1.9 Syfte  

Syftet med studien var att göra en sammanställning och beskriva vad som finns i vetenskaplig 

litteratur mellan 2005-2010 gällande sömnfrämjande interventioner för äldre personer med 

demenssjukdom.   

1.10 Frågeställning 

Vilka sömnfrämjande interventioner finns beskrivna i litteraturen vid sömnstörning hos äldre 

personer med demenssjukdom? 

Vilken kvalitet har artiklarna? 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie. 

 

2.2 Databaser 

Litteratursökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Cinahl samt Medline via 

Pubmed och Högskolan i Gävles tidskriftförteckning. En manuell sökning har även ingått.  

 

2.3 Sökord 

Sökord som användes, sleep, sleep disorders, insomnia, dementia, nursing. Flertalet av orden 

är MeSH termer eller motsvarande i CINAHL. MeSH-termerna hämtades i Medlines MeSH-

databas. För att precisera resultatet användes även den boolska operatorn AND. Enligt 

Forsberg & Wengström (2008), Polit & Beck (2008) samt Willman et al. (2006) är detta ett 

bra sätt att kombinera de olika söktermerna på. 

 

2.4 Utfall av sökningen 

I tabell 1 redovisas utfall av sökningen beträffande databas, sökord, utfall, antal granskade 

exklusive dubbletter samt inkluderade artiklar. Begränsningar/limits som använts i Med line: 

Language: English, Swedish. Aged: 65+ years, 80 and over: 80+ years, published in the last 

5 years. Begränsningar i Cinahl: Language: English, Swedish. Aged: 60 years, 80 and over, 

published date 2005-2010, peer reviewd. 
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Tabell 1.  Utfall av sökningen. 

 

Databas Sökord Utfall Antal 

granskade exl. 

dubletter 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Cinahl Dementia (MeSH) 

AND sleep disorder 

(MeSH) AND nursing 

(MeSH) 

26 4 1 

Medline via 

Pubmed 

Dementia (MeSH) 

AND sleep disorder 

(MeSH) AND nursing 

(MeSH) 

55 8 4 

Cinahl Dementia (MeSH) 

AND insomnia 

40 7 3 

Med line via 

Pubmed 

Dementia (MeSH) 

AND insomnia 

31 - - 

Cinahl Sleep (MeSH) AND  

Dementia (MeSH) 

19 4 2 

Medline via 

Pubmed 

Sleep (MeSH) AND  

Dementia (MeSH) 

59 5 1 

Manuell 

sökning 

   3 

Summa  230 28 14 

  

2.5 Kriterier för urval av källor 

Inklusionskriterierna för urvalet av artiklar var att artiklarna skulle vara granskade (peer-

rewied) och finnas kostnadsfria i fulltext. Språket skulle vara svenska eller engelska och vara 

publicerade mellan år 2005-2010. Artiklarna skulle vara relevanta till studiens syfte och 

frågeställning. Personerna som ingick i de inkludrade studierna skulle ha en demensdiagnos 

samt vara över 60 år. Exklusionskriterierna var litteraturstudier och studier som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna.  
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2.6 Valda källor  

Vid artikelsökningen till denna litteraturstudie lästes 230 abstract igenom för att se om 

inklusionskriterierna kunde uppfyllas. Av dessa valdes 28 stycken artiklar ut för vidare 

granskning. Artiklar som inte svarade mot syfte och frågeställningar föll bort. Fanns inte den 

kriterieuppfyllda artikeln kostnadsfri i fulltext söktes den manuellt för att se om den fanns 

tillgänglig. Manuell sökning gjordes även då relevanta artiklar hittats i utvalda artiklars 

referenslistor. Det var till slut 23 stycken av artiklarna som bäst svarade mot syftet och 

frågeställningen som skrevs ut i pappersform på högskolans bibliotek, 14 av dessa 

inkluderades i litteraturstudien, 3 av dessa var manuellt sökta artiklar. Inkluderade artiklar 

redovisas i tabell 2, (bilaga 1). Nio artiklar valdes bort då de vid närmare granskning inte 

svarade mot syfte och frågeställningar, tre artiklar handlade om närstående till äldre personer 

med demenssjukdom och deras sömnproblem, två artiklar uppfyllde ej ålderskriteriet, i tre 

artiklar saknades demensdiagnos samt en artikel var inriktad på att motverka aggression. 

 

2.7 Dataanalys 

I granskningen av de utvalda artiklarna använde författarna granskningsmallar som finns för 

randomiserade (RCT), kvasiexperimentella studier i Forsberg och Wengström (2008). Mallen 

modifierades och bestod av 21 frågor (bilaga 3). Svaren i mallarna gav vid Ja en poäng och 

Nej noll poäng. Varje artikel värderades enligt procentsatsen som räknades ut efter poängen i 

mallarna när det förelåg samstämmighet mellan författarna. Samtliga artiklar graderades med 

en tregradig skala, hög-, medel- eller låg kvalitet. Artiklar som fick 80-100 % (17-21 poäng) 

bedömdes som hög, 70-79 % (14-16 poäng), medel, 60-69 % (12-13 poäng) låg kvalitet. 

Vidare granskning av de vetenskapliga artiklarnas titel, metod, design, urval, urvalsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och kvalitetsbedömning presenteras i tabell 2, (bilaga 

1). Resultaten av granskningarna kunde dela in artiklarna i olika interventioner. Följande 

indelningar gjordes; ljusterapi, ljusterapi med melatonin, melatonin, akupressur, social 

aktivitet, utbildning och örtmedicin presenteras i tabell 3, (bilaga 2). Författarna läste, 

granskade och värderade artiklarna först enskilt. Sedan jämfördes värderingarna och 

diskuterades tills författarna nått samstämmighet om vilka artiklar som skulle inkluderas i 

arbetet (se bilaga 1). För att besvara syftet och frågeställningar bearbetade, sammanställde och 

kategoriserades materialet gemensamt. Vid den närmare granskningen användes färgpennor 

för att markera viktiga delar såsom metod, resultat och diskussion, olika färger användes. 

Post-It lappar användes där syfte och frågeställning skrevs ner och klistrades fast på varje sida 
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för att inte missa syftet med litteraturstudien och därmed riskera att förvränga eller utesluta 

fakta som fanns, vilket är en viktig del i processen enligt Forsberg och Wengström (2008). 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden  

Polit och Beck (2008) beskriver hur en etisk korrekthet kan upprätthållas genom tre etiska 

huvudprinciper. Dessa är godhet, respekt för den mänskliga värdigheten och rättvisa. 

Författarna har följt dessa etiska huvudprinciper i arbetet med studien. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) skall artiklar som ingår i en studie lyda under etiska principer och vara 

granskade av en etisk kommitté. De inkluderade artiklarna var redan granskade och 

publicerade. Under arbetet med föreliggande studie har författarna haft vägledning av 

handledare under hela arbetet (Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden, 2003).  

 

3. Resultat 

Denna litteraturstudie är baserad på fjorton vetenskapliga artiklar från sju länder. Resultatet av 

granskningen av de inkluderade artiklarna presenteras i löpande text och två tabeller. De 

inkluderade artiklarnas författare, publiceringsår, land, titel, syfte, resultat, metod, design, 

urval, urvalsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod samt en kvalitetsbedömning (se 

tabell 2 & 3, bilaga 1 & 2). I kvalitetsbedömningen av artiklarna görs även en notering 

gällande studiens styrka eller svaghet. De inkluderade artiklarna har delats in i olika områden 

som kan främja sömnstörningar hos personer med demssjukdomar. Flera av artiklarna 

återfinns inom flera olika områden. I löpande text presenteras området, antalet artiklar inom 

området, lite kort om hur studien har utförts, under hur lång tid samt resultatet av studien. 

Artiklarna presenteras inom följande områden; ljusterapi, ljusterapi med melatonin, 

melatonin, akupressur, social aktivitet, utbildning och örtmedicin.  

 

3.1 Ljusterapi 

I sex av studierna undersöktes effekten av ljusterapi. I två av studierna (Riemersmaa-van der 

Lek et al. 2008, Sloane et al. 2007), uppmättes signifikanta skillnader mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp beträffande nattsömnen. Sloane et al. (2007) undersökte 

fyra olika interventioner som varade tre veckor åt gången.  Extra ljus på morgonen (kl.07-11), 

kvällen (kl.16-20), hela dagen (kl.07-20) och minimalt standard ljus 500 lux. De satte in 

ljusboxar som gav 2000-3000 lux. Det framkom att ljusterapi på morgonen och hela dagen 

hade bäst effekt för nattsömnen som då förbättrades. Ljusterapi fungerade bäst på personer 
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med grav demens. Ingen av forskarna fann någon skadlig sidoeffekt av ljusterapi. 

Riemersmaa-van der Lek et al. (2008) fann också i sin studie att ljusterapi förbättrade 

nattsömnen. Denna studie var en långtidsstudie där experimentpersonerna fick ljusterapi 

under hela dagen, lysrör sattes upp i taket med styrkan 1000 lux. Deltagarna följdes upp efter 

sex veckor sedan var sjätte månad. I genomsnitt deltog personerna i femton månader. Andra 

studier som har studerat effekten av ljusterapi är (Dowling et al. 2005a, Dowling et al. 2005b, 

Dowling et al. 2008). I samtliga studier undersöktes effekten av en timmes ljusterapi med en 

styrka på 2500 lux, fem dagar i veckan i tio veckors tid. Ingen av studierna uppmätte några 

signifikanta skillnader mellan experimentgruppen och kontrollgruppen beträffande 

nattsömnen. Däremot fann Dowling et al. (2005 a) att vaken tid under dagen (daytime wake 

time) och dygnsrytmen (circadian rhythm) förbättrades signifikant mellan grupperna, men 

endast hos enstaka personer, de med största besvär av vila-aktivitet (rest-activity) men ingen 

generell skillnad i det stora hela.  Dowling et al. (2005b) undersökte om effekten på en 

timmes ljusterapi på morgonen eller eftermiddagen kunde göra skillnad eller påverka 

nattsömnen. Resultatet visade ingen skillnad om de fick ljusterapi på morgonen eller på 

eftermiddagen. En samlad bedömning visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad 

gäller sömn – vakenhet (sleep-wake) eller vila-aktivitet (rest-activity) men är en potentiell och 

lovande intervention bland boende på vårdhem då det fanns en trend till signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

Burns et al. (2009) hade i sin studie högre effekt på ljusboxarna samt ljusterapi under två 

timmar. Under två veckor fick experimentgruppen ljusterapi med 10 000 lux i två timmar på 

förmiddagen, medan kontrollgruppen fick vanlig inomhusbelysning på 100 lux under samma 

tid. Mätningar beträffande agitation och sömn utfördes två gånger efter att de avslutat 

ljusterapin med fyra veckors mellanrum. Vid första mättillfället fanns en signifikant skillnad 

mellan grupperna gällande sömnen (p=0, 029) denna skillnad hade dock en tillbakagång fyra 

veckor senare (p=0, 67). Beträffande agitationen uppmättes förbättringar men inga större 

skillnader sågs i övrigt mellan grupperna.  

 

3.2 Ljusterapi med melatonin 

Två av studierna kompletterar ljusterapin med tillägg av melatonin (Dowling et al. 2008, 

Riemersmaa-van der Lek et al. 2008). Dowling et al. (2008) undersökte effekten av 

ljusbehandling på morgonen med tillägg av 5 mg melatonin till kvällen. Experimentgruppen 

fick ljusbehandling varje morgon med en styrka av 2500 lux, måndag till fredag i tio veckor. 
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De fick också antingen melatonin eller placebo till kvällen. Meningen med att få både 

ljusbehandling och melatonin var en förhoppning att de två skulle ge en ökad effekt av 

varandra.  Kontrollgruppen fick vanlig inomhusbelysning på 150-200 lux. Resultatet visade 

ingen skillnad mellan grupperna beträffande nattsömn. Däremot uppmättes signifikanta 

skillnader mellan grupperna vad gäller vaken tid under dagen (day-time wake) och 

dygnsrytmen (circadian rhythm). Riemersmaa-van der Lek et al. (2008) undersökte i sin 

långtidsstudie, med en genomsnittstid på femton månader, effekten av samtidig ljusterapi 

under dagen och melatonin 2,5 mg en timme innan sänggående. Kontrollgruppen fick vanlig 

rumsbelysning och placebopreparat under samma tid. Signifikanta skillnader mellan 

grupperna kunde mätas gällande nattsömnen som förbättrades beträffande kvalitén, mindre 

fragmenterad sömn samt ökad sömntid med en minut per timme. 

3.3 Melatonin 

Två studier undersökte effekten av melatonin. En studie av Gehrman et al. (2009) undersökte 

effekten av exogent tillfört melatonin. Experimentgruppen fick 8,5 mg melatonin på kvällen i 

tio dagar för att undersöka effekten på agitation och sömnstörning. Kontrollgruppen fick vid 

samma tidpunkt ett placebopreparat. Effekten undersöktes beräffande både fysisk och verbal 

agitation, samt sömnparametrar. Det framkom ingen signifikant skillnad mellan grupperna av 

vare sig sömn eller agitation.  Riemersmaa-van der Lek et al. (2008) undersökte i sin studie 

effekten av att ge 2,5 mg melatonin en timme innan sänggående till sina experimentpersoner 

under i genomsnitt femton månader, kontrollgruppen fick placebopreparat under samma tid. 

Signifikanta skillnader uppmättes mellan experiment gruppen och kontrollgruppen gällande 

sömnen som förbättrades med tjugosju minuter på ett år. I studien framkom en liten 

sidoeffekt. Exogent tillförd melatonin påverkade humöret negativt. Denna sidoeffekt försvann 

med samtidig ljusbehandling.  

3.4 Akupressur 

Två studier undersökte effekten av akupressur på personer med demenssjukdom i syfte att 

minska deras agitation och aggression.  I en studie av Yang et al. (2007) deltog tjugo personer 

och de utgjorde både experimentgrupp och kontrollgrupp. De fick akupressurbehandling två 

gånger dagligen, fem dagar i veckan i fyra veckor. Efter behandlingstiden hade de uppehåll 

under en vecka för att sedan under fyra veckor fungera som kontrollgrupp. Vid jämförelse 

mellan behandlingsfasen och kontrollfasen uppmättes signifikant skillnad mellan grupperna 
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vad gäller agitationsbeteendet som förbättrades och vårdtyngden (easy- of care) som blev 

lättare. Andra vinster som kunde ses var att stegen minskades för de ”kringvandrande”.  

Lin et al. (2009) har två olika interventioner i sin studie, den ena är akupressur och den andra 

är montessori baserad aktivitet. Syftet i studien var att minska agitation och agression. I 

montessoribaserad aktivitet ingår att gräva, hälla, klämma, fin motorik, miljövård och 

personlig omvårdnad. I denna cross-over design delades deltagarna in i tre grupper. Dessa tre 

grupper delades in i tre olika behandlingssekvenser bestående av akupressur, 

montessoribaserad aktivitet, och närvaro (presence) ”just being with a person” som fungerade 

som kontrollgrupp. Alla behandlingar utfördes en gång om dagen, akupressur 15 minuter, 

montessori 45 minuter, sex dagar i veckan, i en fyra veckors period. En signifikant skillnad 

mellan kontrollgruppen och mellan de som fick någon intervention kunde uppmätas vad 

gällde agitation och aggression som förbättrades, samt vårdtyngden (easy-of-care) som blev 

lättare.  

3.5 Social aktivitet 

Lee och Kim (2007) fann att en inomhusträdgård där patienterna själva fick välja plantor och 

sköta om dessa förbättrade sömnen, de sov mindre på dagarna och bättre på nätterna.  De såg 

ingen signifikant skillnad i totala sömntiden men agitationen minskade och kognitiva 

förmågan förbättrades. Sömnen blev effektivare. Richards et al. (2005) kom fram till i sitt 

resultat att individuella sociala aktiviteter förbättrade sömnen. Det var inga stora kostnader 

runt aktiviterna utan det var den administrativa delen som kostade. Flertalet av aktiviteterna 

var kostnadsfria. 

3.6 Utbildning 

McCurry et al. (2005) visar att utbildning av anhörigvårdare till personer med Alzheimer i 

sömnhygien utifrån individuell sömndagbok, motion, sysselsättning, dagligt ljus och hålla fast 

vid rutinerna förbättrar sömnen och det dagliga livet för personer med alzheimer som bor 

hemma. De fann en trend mot att kontrollgruppen tillbringade mer tid i sängen jämfört med 

experimentgruppen. Chenoweth et al. (2009) visar i sin studie omfattande 289 personer på 

femton olika vårdhem i Australien. De randomiserades av studiens statistiker som inte kände 

till de olika vårdhemmen. De femton vårdhemmen indelades sedan i 3 grupper. De kunde visa 

att utbildning och kartläggning av personcentrerad demensvård jämfört med sedvanlig vård 

förbättrar livet för personer med demenssjukdom (Chenoweth et al. 2009). Neuropsykiska 



13 

 

symtom och sömn förbättrades hos dem som fick interventionen. Risken för fall minskade 

efter interventionen jämfört med dem som fick sedvanlig vård.  

 

3.7 Örtmedicin 

Shinno et al. (2008) undersökte effekten av att ge örtmedicinen Yi Gan San i tablettform mot 

sömnstörning till fem patienter som besökte minnescentrum i Shimane, Japan. Resultaten 

visade att Yi Gan San hade effekt på beteende och psykologiska symtom vid demens (BPSD) 

samt sömnstörningar och tolererades bra av patienterna. Behandlingen med YGS pågick i 4 

veckor och man mätte före och efter interventionen. De fann inga sidoeffekter. MMSE (Mini 

Mental State Examination) var densamma före och efter interventionen. 

 3.8 Studiernas kvalitet 

Sex av artiklarna bedömdes vara av hög kvalitet, sju bedömdes vara av medel kvalitet samt en 

av låg kvalitet. Sex artiklar handlade om ljusterapi, av dessa var fyra av hög kvalitet och två 

av medel kvalitet.  Båda artiklarna som undersökte effekten av att ge ljusterapi tillsammans 

med melatonin var av hög kvalitet. De två inkluderade artiklarna som undersökte effekten av 

att ge exogent melatonin var en artikel av hög respektive medel kvalitet. Av de två 

inkluderade artiklarna som undersökte effekten av att ge akupressur var en artikel av hög och 

en av medel kvalitet. Två artiklar som undersökte social aktivitet och personcentrerad vård 

var av medel respektive låg kvalitet. Av de två inkluderade artiklarna som undersökte effekten 

av utbildning var en artikel av hög respektive medel kvalitet. Artikeln om örtmedicin var av 

medel kvalitet. 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Syftet med denna litteraturstudie var att göra en sammanställning och beskriva vad som fanns 

i vetenskaplig litteratur gällande sömnfrämjande interventioner för äldre personer med 

demenssjukdom.  Metoden var en deskriptiv litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga 

artiklar från sju länder publicerade mellan år 2005- 2010. Artikelsökning gjordes i 

databaserna Medline och Cinahl, även en manuell sökning ingick. Inkluderade artiklar i 

resultatet är granskade och kvalitetsbedömda.  Huvudresultatet visar att det finns olika 

interventioner som ljusterapi, melatonin, akupressur, social aktivitet, utbildning och 

örtmedicin för att främja sömnstörningar för personer med demenssjukdom. De olika 

interventionerna uppvisade lite skiftande effekt för att främja sömnen, ingen av 
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interventionerna ansågs övertygande däremot upptäcktes andra positiva effekter gällande 

agitation, dygnsrytmstörningar och vakenheten under dagen. Slutsatsen av denna 

litteraturstudie är att mer riktad forskning behövs om olika interventioner för att främja 

sömnstörningar hos äldre personer med demenssjukdomar. Förbättring av sömnkvalitet, 

livskvalitet och återhämtning är målsättningen med interventionerna. Sjuksköterskan kan 

förbättra sömnkvaliteten hos patienterna med hjälp av icke farmakologiska interventioner. 

Sömnhygien, sociala aktiviteter och att förstärka exponeringen av solljus och klart ljus är 

förstahandsval vid behandling av sömnstörning hos personer med demenssjukdom.   

 

4.2 Resultatdiskussion  

Denna litteraturstudie visar att det finns ett stort intresse över hela världen att finna olika 

metoder som förbättrar sömnen för personer med demenssjukdomar. Studier från sju länder 

har inkluderats. Sju av studierna var gjorda i USA, två i Kina, en vardera i England (UK), 

Australien, Japan, Korea samt Tyskland. Denna litteraturstudie visar att det finns mycket 

forskning om ljus och melatonin och dess betydelse för dygnsrytmen och sömnen. 

Riemersmaa-van der Lek et al. (2008) och Sloane et al. (2007) presenterade resultat från sina 

studier där nattsömnen förbättrades.  Medan Burns et al. (2009), Dowling et al. (2005a), 

Dowling et al. (2005b) och Dowling et al. (2008) inte fann några förbättringar gällande 

nattsömnen, men upptäckte andra förbättringar såsom vakenhet under dagen (daytime wake 

time), dygnsrytmen (circadian rhythm), sömn-vakenhet (sleep-wake) och vila-aktivitet (rest-

activity) samt att de personerna med största besvären av dygnsrytmstörningar påverkades 

mest av ljuset. De fann ingen skillnad om ljusterapin gavs på morgonen eller eftermiddagen.  

 

En av två inkluderade studier om melatonin i kombination med ljusterapi visade förbättringar 

gällande sömnen (Dowling et al. 2008, Riemersmaa-van der Lek et al. 2008). En av två 

inkluderade studier om exogent tillförd melatonin visade förbättringar gällande sömnen 

(Gehrman et al. 2009, Riemersmaa-van der Lek et al. 2008). I de sju studierna om ljusterapi 

och melatonin reflekterade författarna över de olika interventionstiderna som varierade mellan 

två veckor till i genomsnitt femton månader. Det kan vara en bidragande orsak till de 

skiftande resultaten. Två artiklar (Lin et al. 2009, Yang et al. 2007) undersökte effekten av 

akupressur, båda visade likvärdiga förbättringar av aggression och agitation, men inga direkta 

sömnförbättringar. Att sambandet agitation och sömnstörning är dokumenterad sedan långt 

tidigare av Cohen- Mansfield & Marx (1990) gjorde interventionen intressant att inkludera i 

litteraturstudien. Två artiklar handlade om sociala aktiviteter och inomhusträdgårdskötsel 
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(Lee & Kim, 2007, Richards et al. 2005). Lee och Kim (2007) såg ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna i den totala sömntiden, däremot förbättrades agitationen och den kognitiva 

förmågan. Richards et al. (2005) kom i sin studie fram till att individuella och sociala 

aktiviteter förbättrade sömnen. Mc Curry et al. (2005) kom i sin studie fram till att utbildning 

förbättrar sömnen och det dagliga livet för personer med alzheimer som bor hemma. 

Chenoweth et al. (2009) visar i sin studie att utbildning av personal förbättrar livet för 

personer med demenssjukdom på många plan. Shinno et al. (2008) undersökte i sin studie 

effekten av örtmedicinen Yin-Gan-San (YGS) gällande uppförande, psykologiska symtom 

(BPSD) och sömnstörning. Resultatet visade en förbättring av de neuropsykiska symtomen 

och sömnen.  

 

4.2.1 Ljusterapi 

Syftet med studierna om ljusterapi var att undersöka effekten gällande nattsömnen, agitation 

och dygnsrytmstörningar. Resultaten av de sex studierna visade lite skiftande resultat. Två av 

sex studier presenterade resultat där nattsömnen förbättrades. I de andra studierna upptäcktes 

förbättringar av vakenhet under dagen (daytime wake time), dygnsrytmen (circadian rhythm), 

sömn-vakenhet (sleep-wake) och vila-aktivitet (rest-activity) samt att de personerna med 

största besvären av dygnsrytmstörningar påverkades mest av ljuset. Koch et al. (2006) 

bekräftar att effekt av ljusterapi visar varierande resultat samt att påverkan av ljusterapi är 

individuellt, samt att de personer med stora problem av dygnsrytmstörning är de som bäst 

svarar på ljusterapi. Samma slutsats drogs i litteraturstudie av Hulmes et al. (2010). Tidigare 

litteraturstudier gjord på äldre personer utan demensdiagnos men med sömnstörning visade 

även de varierat resultat av ljusterapi (Martin & Ancoli-Israel, 2008). Ljusterapi är en av de 

mest undersökta icke farmakologiska interventionerna för behandling av beteende och sömn 

problem bland äldre personer med demenssjukdom. Ett av problemen med ljusterapi kan vara 

att personen med demenssjukdom inte förstår och kan följa behandlingsinstruktionerna (Shub 

et al. 2009).  

 

4.2.2 Ljusterapi med melatonin 

Resultaten av de två studierna visade olika resultat. Riemersmaa-van der Lek et al. (2008) 

fann att ljusbehandling och melatonin påverkade sömnen på flera olika sätt, kvaliten och 

fragmentationen av sömnen blev bättre. Den studien pågick i 3,5 år, studietiden varade i 

genomsnitt femton månader på varje enskilt boende. 189 äldre personer med demensdiagnos 

som bodde på 12 olika tyska vårdhem deltog i studien. Dowling et al. (2008) uppvisade ingen 
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effekt alls av att kombinera 5 mg melatonin med ljusterapi beträffande nattsömnen i tio 

veckor. Däremot upptäcktes andra vinster som att vakenheten på dagen (daytime wake time) 

samt störningar i dygnsrytmen (circadian rhythm) förbättrades. Dessa två studier hade olika 

lång interventionstid, den ena i 10 veckor och den andra i 15 månader, vilket kan vara orsaken 

till de varierande resultaten. Det är svårt att dra en generell slutsats med tanke på det. 

Melatonin som komplement till ljusterapi har tidigare prövats med samma varierande resultat 

och det bekräftas i litteraturstudier av Deschenes & McCurry (2009) och Hulmes et al. (2010) 

som även de hade väldigt skiftande interventionstider. Koch et al. (2006) fann även de i sin 

litteraturstudie att interventionstiden varierade mycket och att behandlingen gav resultat först i 

slutet.  

4.2.3 Melatonin 

Resultaten av de två studierna visade helt olika resultat. Tidigare litteraturstudie av Martin et 

al. (2008) uppmärksammade samma skiftade effekt på äldre personer med sömnstörning då de 

fått exogent tillförd melatonin. Syftet i Gehrman et al. (2009) studie var att ge 8,5 mg 

melatonin i tio dagar för att förbättra nattsömnen, fysisk och verbal agitation. Resultatet 

visade ingen effekt alls av tillförd melatonin. I motsats till det visar Riemersmaa- van der Lek 

et al. (2008) att exogent tillfört melatonin förbättrar sömnen avsevärt. Den tillförda dosen var 

lägre 2,5 mg men studien varade mycket längre då det var en långtidsstudie i genomsnitt 

femton månader. Koch et al. (2006) fann även de i sin litteraturstudie motsägande resultat vad 

gäller tillförseln av exogent melatonin.  

 

4.2.4 Akupressur 

Vad gäller akupressur var inte de behandlingarna direkt riktade mot sömnstörning däremot 

mot agitation och aggression. Då sambandet agitation och sömnstörning är dokumenterad 

sedan långt tidigare av Cohen- Mansfield & Marx (1990) var interventionen intressant att 

inkludera. Resultaten av de två studierna av Lin et al. (2009) och Yang et al. (2007) som 

undersökte effekten av akupressur och montessori aktiviteter mot agitation och aggression 

uppmätte signifikanta skillnader mellan experimentgrupperna och kontrollgrupperna. 

Aggression, agitation och vårdtyngden (easy-of-care) blev bättre, däremot fanns inget kopplat 

till sömnen. Tidigare litteraturstudier har belyst hur viktigt det är med beröring för personer 

med demenssjukdom (Robertson, 2003) och bekräftar de positiva resultat som kan 

frambringas hos personer med demenssjukdom.  
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4.2.5 Social aktivitet 

Lee och Kim (2007) fann i sin studie om en inomhusträdgård där 23 patienter med 

demensdiagnos som bodde på ett vårdhem i Korea fick välja plantor och sköta om dessa, sov 

mindre på dagarna och bättre på nätterna. De såg ingen signifikant skillnad mellan grupperna i 

den totala sömntiden.  Agitationen minskade och kognitiva förmågan förbättrades. Sömnen 

var effektivare. Richards et al. (2005) kom i sin studie som innefattade 139 personer som bott 

minst 1 månad på vårdhemmet fram till att individuella sociala aktiviteter förbättrade sömnen. 

Det var inga stora kostnader runt aktiviterna utan det var den administrativa delen som 

kostade. Många av aktiviteterna var gratis. Sociala aktiviteter utifrån patientens önskemål kan 

eventuellt ha en sömnfrämjande betydelse. Deschendes och McCurry (2009) fann även de i 

sin litteraturstudie att det fanns få kontrollerade studier rörande sociala aktiviteter. Shub et al. 

(2009), Rose och Lorenz, (2010) har funnit i sina litteraturstudier att aktivera sig är en viktig 

komponent vid icke farmakologisk behandling av sömnstörning. Sjuksköterskan kan 

uppmuntra patienten att pröva olika övningar. Virginia Henderson talade om vikten av att 

sjuksköterskan skall hjälpa till att tillfredställa de behov patienten har och som han/hon själv 

inte kan tillgodose. Skapa god kontakt, gemenskap, meningsfullhet och fritidsaktivitet för 

patienterna (Kristoffersen, 2006b). Sociala aktiviteter kan bestå av många olika saker. Samtal, 

gå en promenad, spela kort allt beroende på vad patienten vill och tidigare har haft för 

intressen innan han/hon blev sjuk. Det är viktigt att tillsammans med patienten och dennes 

närstående ta reda på vad han/hon gjort tidigare i livet. 

4.2.6 Utbildning 

Mc Curry et al. (2005) kom i sin studie fram till att utbildning av 36 personer och deras 

anhörigvårdare i sömnhygien utifrån individuell sömndagbok, motion, sysselsättning, dagligt 

ljus och hålla fast vid rutinerna förbättrar sömnen och det dagliga livet för personer med 

alzheimer som bor hemma. Chenoweth et al. (2009) visar i sin studie att utbildning och 

kartläggning av personcentrerad demensvård jämfört med sedvanlig vård förbättrar livet för 

personer med demenssjukdom på många plan. Matthews et al. (1996) fann liknade resultat i 

sin studie, nattsömnen förbättrades inte men dagtröttheten minskade samt att agitationen 

minskade. Personcentrerad vård ledde till bättre sömn för personer med demenssjukdom samt 

att vårdpersonalen kände sig mindre stressade och tolererade patienternas beteende bättre efter 

interventionen de kunde därmed ge vård av god kvalité. Sjuksköterskan kan kartlägga 

personer med sömnstörning med hjälp av bedömningsinstrument det råder konsensus runt. 

Hos äldre dementa kan anhörig/vårdgivarens hälsa och sömnsituation behöva följas upp då 
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även de kan drabbas (Idvall, 2007, Mc Curry et al. 2007).  Till att börja med kan 

sjuksköterskan införskaffa sig kunskap om patientens sömnvanor och rutiner genom 

standardiserade bedömningsinstrument kompletterade med sömndagbok, observationer och 

genom intervju av anhörig/vårdgivare om personen inte kan svara för sig själv och skriva ner 

dem (Idvall, 2007, Shub et al. 2009).  

 

4.2.7 Örtmedicin  

Shinno et al. (2008) undersökte effekten av örtmedicinen Yin-Gan-San (YGS) vad gäller att 

förbättra symtomen vid uppförande och psykologiska symtom (BPSD) och sömnstörning hos 

personer med demenssjukdom. De neuropsykiska symtomen och sömnen förbättrades. 

Resultatet är svårt att bedöma samt svårt att generalisera till en annan population då den 

undersökta gruppen endast bestod av fem personer. Örtmediciners effekt på sömnen har inte 

studerats mycket, endast en studie är inkluderad i denna litteraturstudie. Koch et al. (2006) 

fann även de i sin litteraturstudie endast en studie som handlade om örtmedicin. Den handlade 

om Valerina. Farmakologisk behandling av sömnproblem skall alltid ske i samråd med läkare 

(Idvall, 2007). Det finns få vetenskapliga studier om örtmedicinens effekt på sömnen hos 

äldre personer med demenssjukdom, fler vetenskapliga studier behövs innan det går att föreslå 

som alternativ till sedvanliga mediciner.  

4.2.8 Kvalitet på studierna 

Av de fjorton vetenskapliga artiklarna var sex av hög kvalitet, sju var av medel kvalitet och en 

var av låg kvalitet. Studien av låg kvalitet (Lee & Kim 2008), valde författarna att inkludera 

då syftet med studien var att beskriva vilka olika interventioner som fanns beskrivna. En av 

studierna hade endast fem deltagare i sin studie vilket gör att det blir både svårtolkat och svårt 

att generalisera utifrån den, det ger ett osäkert resultat (Shinno et al.2008). I en av studierna 

var bortfallet stort (Sloane et al. 2007) vilket gör att resultatet kan vara osäkert. Två 

pilotstudier har inkluderats då syftet var att beskriva vad som fanns i vetenskaplig litteratur. I 

nio studier som ingick i denna litteratursammanställning var männen underrepresenterade 

(Burns et al. 2009, Chenoweth et al. 2009, Dowling et al. 2005a, Dowling et al. 2005b, 

Dowling et al. 2008, Gehrman et al. 2009, Richards et al. 2005, Riemersmaa- van der Lek et 

al. 2008, Shinno et al. 2008). Hos män i Sverige är sömnproblem vanligare mellan 45 och 64 

år och för kvinnor 54 år eller äldre (Idvall, 2007). Enligt Riemersmaa- van der Lek et al. 

(2008) är det vanligt att fler kvinnor än män bor på institution i Tyskland.  Hos de som bor på 

särskilda boenden i Sverige uppskattas en tredjedel lida av sömnproblem (Idvall, 2007).  
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4.3 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie baseras på 14 vetenskapliga artiklar publicerade efter år 2005. 

Inkluderade artiklar i resultatet är granskade och kvalitetsbedömda enligt modifierad mall i 

Forsberg och Wengström (2008), (se bilaga3). Samtliga artiklar hade kvantitativ ansats. 

Styrkan i denna litteratursammanställning är att studierna är gjorda i olika delar av världen, i 

sju länder. Det visar att det finns ett stort globalt intresse för att finna sömnfrämjande 

interventioner vid sömnstörning hos äldre personer med demenssjukdom. Författarna har valt 

att behålla en del engelska ord för att minimera risken för misstolkning. Eftersom det varit två 

författare som läst artiklarna har analysarbetet underlättats och det väsentliga fångats in. Båda 

författarnas tolkning av artiklarna har berikat diskussionerna i denna litteraturstudie, 

samstämmighet rådde mellan författarna och det tyder på reabilitet enligt Olsson och 

Sörensen (2007). Svagheter som bör nämnas med studien är dels det korta tidsperspektivet år 

2005-2010. Vidare bör nämnas att vid artikelsökningen upptäcktes att många av artiklarna de 

senaste fem åren handlade om ljusterapi och melatonin. På grund av det så handlar sju av 

fjorton artiklar i denna litteraturstudie om ljusterapi och melatonin, antingen endast ljusterapi 

respektive melatonin eller i kombination med varandra. Övriga interventioner har utvärderats 

i få eller enstaka vetenskapliga studier vilket kan ge ett missvisande resultat om en viss 

intervention. För mest rättvist resultat av en viss intervention skulle fler artiklar ha inkluderats 

inom samma område. Vidare hade ett längre tidsperspektiv kunnat ha använts, exempelvis 

upp till 10 år istället som nu 5 år, men nu var intentionen med denna litteraturstudie att se 

vilka interventioner som fanns beskrivna under åren 2005-2010, inte att plocka fram vilken 

intervention som gav bäst resultat på sömnen. Ytterligare svaghet som bör nämnas är att 

artiklar exkluderades om inte språket var på svenska eller engelska, eller om artikeln inte var 

kostnadsfri. Detta kan ha gjort att studier som utvärderar andra typer av interventioner inte är 

representerade. Det finns ingen studie från Norden inkluderad. 

 

4.4 Allmän diskussion  

Det är av yttersta vikt att sjuksköterskor som har ansvar för omvårdnaden har insikt i vad 

förändringar av sömnmönstret kan bero på och med tanke på det tillämpa bästa möjliga 

omvårdnadsåtgärd (Dogan et al. 2005). Omvårdnadsåtgärder kan till exempel vara att se till 

att personen får tillgång till ljus, en meningsfull tillvaro med olika sociala aktiviteter, 

kartläggning av sömnen med hjälp av sömndagbok, intervjuer, observationer och sömnskala 

(Epworth Sleepiness Scale, Pittsburg Sleep Quality Index), se över vilka behov som finns av 

att förbättra sömnen samt vad de tidigare gjort vid eventuella sömnstörningar (Dogan et al. 
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2005, Idvall, 2007, Rose & Lorenz, 2010). Resultatet från denna litteraturstudie visar att 

forskning om sociala aktiviteter och sysselsättning och dess påverkan på sömnen hos personer 

med demenssjukdom behöver det forskas mer kring genom kontrollerade studier. Patienternas 

rapporterade sömn stämmer dåligt överens med vårdpersonalens uppskattning av patientens 

sömn. Sömnproblem bland äldre har låg prioritet och är undervärderad inom vården (Idvall, 

2007) vilket författarna kan hålla med om utifrån egen klinisk erfarenhet. Det behövs mycket 

mer forskning riktad mot sömnfrämjande interventioner för personal och närstående som 

vårdar personer med demenssjukdom för att de lättare skall kunna hantera äldre personer med 

demenssjukdom och sömnproblem. Det pågår forskning i ämnet över hela världen vilket visar 

att det finns ett stort intresse av detta ämne och för vidareutveckling inom det framöver. 

Sjuksköterskan kan med framgång förbättra sömnkvaliteten hos personer med 

demenssjukdom med hjälp av icke farmakologiska interventioner (Idvall, 2007, Rose & 

Lorenz, 2010). 

4.5 Slutsats och kliniska implikationer 

Det finns mycket forskning om ljus och dess betydelse för sömnen. Sjuksköterskor som 

arbetar kliniskt kan ha nytta av denna litteraturstudie när de möter äldre personer med 

demenssjukdom och har sömnstörningar oavsett var de arbetar. Det viktigaste är att 

sjuksköterskan kartlägger vanor och behov hos varje enskild patient med hjälp av 

standardiserade mätinstrument och genom intervjuer med anhörigvårdare och patienten. Ingen 

intervention fungerar bättre än den andra utan sjuksköterskan får prova sig fram till vad som 

fungerar för den enskilda patienten. Viktigast är att sömnproblem hos personer med 

demenssjukdom och anhörigvårdare ej glöms bort utan utgör en del av 

omvårdnadsanamnesen. Det är viktigt att status tas, vilka sömnvanor, tidigare sömnproblem, 

mediciner eller andra interventioner för att främja sömnen hos personen skrivs ner. 

Sömnhygien, sociala aktiviteter och att förstärka exponeringen av solljus och klart ljus är 

förstahandsval vid behandling av sömnstörning hos personer med demenssjukdom. Virginia 

Hendersons omvårdnadsteori är användbar i det kliniska arbetet med äldre personer som lider 

av demenssjukdom då teorin innebär att sjuksköterskan ska hjälpa och tillgodose personens 

behov då han/hon saknar kunskap, kraft, vilja eller förmåga att tillgodose dem själv 

(Kristoffersen, 2006b). Interventionstiderna i de olika studierna i denna sammanställning var 

väldigt varierande vilket kan ha påverkat resultaten. Interventionstiderna varierade allt ifrån 

två veckor till en långtidsstudie på tre och ett halvt år. Studier med liknande interventionstider 

skulle vara intressanta att jämföra, likaså studier under vintern eller sommaren för att se om 
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årstider kan påverka resultaten även studier som har lika många män som kvinnor inkluderade 

behöver göras för att se om det finns någon skillnad mellan kvinnor och män vad gäller 

sömnstörning och demenssjukdom.  
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Tabell 2. Inkluderade artiklars författare, publiseringsår, land, titel, metod, design, urval, 

urvalsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod & kvalitetsbedömning samt studiens 

eventuella styrka eller svaghet.                                                                                                             

Författare, 

Publ.år, Land 

Titel Metod/Design Urval/ 

Urvalsgrupp 

Datainsamlings-

metod 

Datanalysmetod 

Kvalitets 

bedöm-

ning 

Burns, Allen, 

Tomenson, 

Duignan, 

Byrne (2009) 

(UK) 

Bright light therapy 

for agitation in 

dementia: a 

randomized 

controlled trial. 

Experimentell 

design 

Kontrollerad 

studie där 

experiment-

gruppen fick 

ljusterapi. 

 

Randomiserad 

fördelning.  

Rekryterad från 2 

vårdhem. 

N-50 

n-22 experiment-

grupp. 

n-26 kontroll-

grupp. 

 

n-48 

b-2 

n-32 kvinnor  

n-16 män 

CMAI* 

MMSE* 

CSDD*  

MOUSEPAD* 

CRBRS* 

Sleep charts       

Actigraf 

 

X2 

Fisher´s exact 

T-test 

Pearsons 

Korrelation 

Kovariate 

Kovarians 

Actiwatch 

Hög 

 

Studiens 

styrka 

Litet 

bortfall 

Chenoweth, 

King, Yun- 

Hee, Brodaty, 

Stein- 

Parbury, 

Norman, 

Haas, 

Luscombe 

(2009) 

(Australien) 

Caring for Aged 

Dementia Care 

Resident 

Study(CADRES) of 

person-centred 

care, dementia-care 

mapping, and usual 

care in dementia: a 

cluster-randomised 

trial 

Kvasi-

experimentell 

design.  

Kluster 

randomiserad. 

 

324 patienter på 

15 olika vårdhem 

i Australien. 

289 personer 

randomiserades.  

Vårdhemmen 

delades in i 3 

grupper.  

109 tilldelades 

kartläggning. 98 

tilldelades 

personcentrerad 

vård. 82 

tilldelades 

sedvanlig 

demensvård.  

236 slutförde 

studien. 

 

b-35 

n-224 kvinnor 

n-65 män 

Medelålder 84 år. 

Bradford 

University´s 

training manual. 

Observationer 

Intervjuer 

Granskning av 

journalen . 

The global 

deterioration 

rating scale for 

assessment of 

primary 

degenerativ 

dementia. 

Australien 

resident 

classification 

scale. 

CMAI* 

QUIS* 

QUALID* 

TESS-NH* 

 

Chi två test 

Kruksal-Wallis 

test 

ANOVA 

SAS  

Hög 

 

Studiens 

styrka 

Fördel-

ningen 

gjordes av 

studiens 

statistiker 

(King)  

som inte 

kände till 

de olika 

vårdhem-

men 

där 

studien 

skulle 

genom-

föras. 
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Dowling, 

Burr, Van 

Someren, 

Hubbard, 

Luxenburg, 

Mastick, 

Cooper 

(2008)( USA) 

Melatonin and 

bright light 

treatment for rest 

activity disruption 

in institionalized 

patients with 

alzheimers disease. 

Experimentell 

design där den 

ena experiment-

gruppen fick 

ljusterapi, den 

andra experiment-

gruppen fick 

ljusterapi och 

melatonin.  

 

 

 

 

 

Randomiserad 

fördelning 

Deltagarna 

delades in i 3 

grupper. 

 

N-50 

n-16 experiment-

grupp.  

n-17 experiment-

grupp.  

n-17 kontroll-

grupp.   

b-0 

n-43 kvinnor 

n-7män 

Actiware sleep 

version 3.2 

MMSE* 

SPSS* 

 

Traditional 

parametric 

cosinor analyses 

Non parametric 

techniques 

Hög 

 

Studiens 

styrka 

Inget 

bortfall 

Dowling, 

Hubbard, 

Mastick,  

Luxenburg, 

Burr, Van 

Someren  

(2005a,) 

(USA) 

Effect of morning 

bright light 

treatment for rest-

activity disruption 

in institutionalized 

patients with severe 

Alzheimer`s 

disease. 

Experimentell 

design. 

Klinisk studie. 

Experiment-

gruppen fick 

ljusterapi. 

Studien uppdelad 

i 2 faser.  

 

 

 

 

 

Randomiserad 

fördelning. 

Rekryterad från 2 

vårdhem.  

 

N-46  

n-29 experiment-

grupp 

n-17 kontroll-

grupp.  

b-0 

n-36 kvinnor 

n-10 män 

NINCDS- 

ADRDA*   

MMSE*  

Actiwatch 

Cosinor 

analyses 

Nonparametric 

techniqes 

Actiware Sleep 

Version 3.2.  

ANOVA* 

R-square 

Paired t-test  

Medel 

 

Studiens 

svaghet 

Ojämnt 

antal 

mellan 

experi-

ment-

grupp och 

kontroll-

grupp.  

Dowling, 

Mastick, 

Hubbard, 

Luxenburg, 

Burr (2005b,) 

(USA) 

Effect of timed 

bright light 

treatment for rest-

activity disruption 

in institutionalized 

patients with 

Alzheimer´s 

disease. 

Experimentell 

design. 

Randomiserad 

klinisk studie. 

Experiment-

gruppen fick 

morgonljus eller 

eftermiddagsljus 

Personer som 

bodde på 2 

vårdhem i San 

Fransisco, 

Kalifornia och led 

av sömnstörning 

samt 

diagnotiserad 

Alzheimer 

identifierades av 

vårdpersonalen. 

MMSE < 7 

Medelålder 84 år.  

N-70 

b-0 

n- 29 exeriment-

grupp. 

n-24 experiment-

grupp. 

n-17 kontroll-

grupp.  

n-57 kvinnor 

n-13 män 

Actiograf, 

Experiment-

gruppen fick 

tidsbestämd 

mängd starkt 

ljus i 10 v.  

 

Actiware Sleep 

Version 3.2 

ANOVA* 

Traditionell 

parameter 

consinor- 

analys,  

icke parametrisk 

teknik, 

 parad t-test, 

 r-square 

översiktsanalys 

 

Medel 

 

Studiens 

svaghet 

Liten 

kontroll-

grupp 

jämfört 

med 

experi-

ment-

grupp. 

Gehrman, 

Connor, 

Martin, 

Shochat, 

Corey-Bloom, 

Ancoli-Israel 

(2009) (USA) 

Melatonin fails to 

improve sleep or 

agitation in a 

double blind 

randomized placebo 

controlled trial of 

institutionalized 

patients with 

Experimentell 

design 

Experiment-

gruppen fick 

melatonin. 

 

Randomiserad 

fördelning 

N-41 deltagare. 

n-24experiment-

grupp. 

n-17 kontroll-

grupp. 

b-0 

NINCDS-

ARDA*   

MMSE* 

ABRS* 

AMIA* 

CMAI* 

ANOVA* 

SAS Version 

Medel 

 

Studiens 

svaghet  

Liten 

grupp 

många 

hade svår 
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alzheimer´s disease n-28 kvinnor 

n-13män 

 

 

8.1 alzheimer

.  

 

Lee, Kim 

(2008) 

(Korea) 

Effect of indoor 

gardening on sleep, 

agitation and 

cognition in 

dementia patients-  

a pilot study. 

Experimentell 

design. 

Utforskande 

Upprepade 

mätningar under 5 

veckor. 

23 patienter som 

led av 

sömnproblem 

och/eller oro som 

hade en 

demensdiagnos 

och som bodde på 

vårdhem i Korea.  

 

Sömndagbok 

Direkta 

observationer av 

agitationer.  

Katz ADL 

M-CMAI* 

HDS-R* 

Deskriptiv 

analys parad 

 t-test 

Låg 

 

Studiens 

svaghet 

Kan ej 

generali-

seras till 

annan 

popula-

tion. 

Liten 

urvals-

grupp, 

ej rando-

miserad, 

brist på 

kontroll 

Lin, Yang, 

Kao, Wu, 

Tang, Lin 

(2009) (Kina) 

Using acupressure 

and montessori 

based activities to 

decrease agitation 

for residents with 

dementia: a cross 

over trial. 

Experimentell 

design. 

Cross-over 

Dubbelblindtest 

Experiment- 

gruppen fick  

Akupressurbehan-

dling och  

Montessori-

aktiviteter.  

Randomiserad 

fördelning 

Deltagarna 

delades in i 3 

grupper. 

N-133 

n-42experiment-

grupp.  

n-39 experiment-

grupp. 

n-52 kontroll-

grupp. 

b-0 

n-35 kvinnor 

n-98 män 

CMAI* 

AARS* 

Ease-of-Care 

 

SPSS* 

SAS Version 

9.1 

Cronbach alpha 

 

Hög 

 

Studiens 

styrka 

Stor  

Repre-

sentativ 

undersök-

nings-

grupp. 

Inget 

bortfall. 

Mc Curry, 

Gibbons, 

Logsdon, 

Vitiello, Teri  

(2005) (USA) 

Nighttime Insomnia 

Treatment and 

Education for 

Alzheimer´s 

disease: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Experimentell 

design. 

Randomiserad  

 

Bekvämlighets-

urval.  

36 patienter och 

deras vårdgivare 

rekryterades via 

artiklar 

vårdgivare och 

pensionärs-

organisationers 

nyhetsbrev. 

MMSE 11.8 

2 eller flera 

sömnstörningar. 

Medel-  

ålder 77.5 år 

N-36 

b-0 

n-17experiment- 

grupp. 

n-19 kontroll-

grupp. 

n-20 män 

n-16 kvinnor 

Actiograf 

Sömndagbok 

PSQI* 

 ESS*  

CDS* 

RMBPC* 

MMSE* 

Inspelade träffar 

Fischer exact- 

test 

t-test, 

Wilcoxontest 

SAS  

Blindad 

betygsatt 

inspelning. 

Medel 

 

Studiens 

svaghet 

Urvals-

gruppens 

sömn-

problem 

identi-

fierades 

av vård-

givare 

och inte 

med hjälp 

av 

actigrafi-

ska 

kriterier. 
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Richards,  

Beck,  

O´Sullivan, 

Shue  

(2005) (USA) 

Effect of 

Individualized 

Social Activity on 

Sleep in Nursing 

Home Resident 

with Dementia 

Experimentell 

design. 

Randomiserad.  

Pretest/posttest 

 

147 personer hade 

mindre än 85 % 

effektiv sömn och 

sov minst 30 min 

på dagen. Bott 

minst 1 månad på 

boendet.  

7 olika vårdhem. 

MMSE < 24.  

Medelålder 79 år 

N-139 

b-8 

n-71 experiment-

grupp. 

n- 68 kontroll- 

grupp. 

n-72 män 

n-67 kvinnor 

 

Actiograf som 

bars på den icke 

dominanta 

armen, 

vårdpersonalen 

registrerade när 

patienten gick i 

säng och när 

patienten klev 

upp.  

Intervjuer med 

deltagaren 

familj och 

vårdpersonal.  

 

Deskriptiv 

statistik.  

SPSS 

t-test  

chi-square 

Medel 

 

Studiens 

styrka 

De gjorde 

en andra 

analys 

bland de 

som hade 

mindre än 

50 % 

effektiv 

sömn. 

Riemersmaa-

van der Lek, 

Swaab, 

Twisk, Hol, 

Hoogendijk, 

Van Someren 

(2008) 

(Holland) 

Effect of bright 

light and Melatonin 

on cognitive and 

noncognitive 

function in elderly 

residents of group 

care facilities 

Experimentell 

design. 

Utforskande 

Randomiserad 

Longitudinell 

Dubbelblindtest 

Placebo-

kontrollerad. 

Ljusbehandling 

Läkemedel 

  

253 äldre 

personer som 

bodde på 12 olika 

tyska 

äldreboenden. 

189 st slutförde 

studien. 

Medelålder 85,8 

år. 

N-253 

b-64 

n-49 experiment-

grupp (ljusterapi) 

n-46 exeriment-

grupp (melatonin)  

n-49 experiment-

grupp (ljus+mela-

tonin) 

n-45 kontroll-

grupp (placebo) 

 

n-170 kvinnor 

n-19 män 

 

Actigraf 

DSM-IV* 

MMSE* 

NINCDS* 

NINCDS-

ARDA* 

TESS* 

CSDD* 

PGCMS* 

PGCARDS* 

MOSES* 

NPI-Q* 

CMAI* 

ADL* 

 

SPSS Version 

14.0 

ML Win 

Software 

Hög 

 

 

Studiens 

styrka 

Studien 

pågick 

under  

3,5 år. 

Stor 

urvals-

grupp.  

Shinno, 

Inami, 

Inagaki, 

Nakamura, 

Horigichi 

(2008) 

(Japan) 

Effect of Yin-Gan 

San on phychiatric 

symptoms and 

sleep stucture at 

patients with 

behavioural and 

psychological 

symtoms of 

dementia. 

Experimentell 

design. 

Behandlades med 

Yin Gan San 

(YGS) i 4 veckor. 

10 patienter som 

uppfyllde 

inklusions-

kriteriena och 

besökte 

minneskliniken i 

Shimane Japan.  

Alzheimers eller 

Lewy body 

demens diagnos.   

MMSE <24  

BPDS* 

b-5 

n-1 man 

n-4 kvinnor 

PSQI*  

PSG* 

EMG* 

YSG* 3 ggr/dag 

i 4 veckor. Före 

och efter 

interventionen. 

 

Icke parametisk 

test 

Medel 

 

Studiens 

svaghet 

Få 

deltagare 

i studien. 

Svårt dra 

resultat 

och 

generali-

sera till 

annan 

popula-

tion. 
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Sloane, 

Williams, 

Mitchell, 

Preisser, 

Wood, 

Barrick, 

Hickman, 

Gill, Conell, 

Edinger, 

Zimmerman 

(2007) (USA) 

High-Intensity 

Environmental 

Light in Dementia: 

Effect on Sleep and 

Activity. 

Kluster design 

Tvärsnitts-

undersökning 

med 4 olika 

interventioner. 

Ljus på 

morgonen, ljus på 

eftermiddagen, 

ljus hela dagen 

samt minimalt 

dagsljus. 

Randomiserad 

fördelning 

162 antogs under 

studie perioden. 

66 personer som 

deltog i en eller 

flera 

interventions-

period som 

varade i 3 veckor 

inkluderades i 

resultatet.  

2 olika geriatriska 

avdelningar.  

1 boende i North 

Carolina (n- 22) 

och 1 boende i 

Oregon (n-24). 

De hade mild till 

grav demens. 

Medelålder 79 år 

N-162 

b-96 

n-35 män 

n-31 kvinnor 

Icke deltagande 

observationer 

Actiograf  

Vård-

personalens 

observationer.  

RSAI* 

MMS* 

MMSE* 

Medicinska 

journaler. 

 

Två sides 0,005 

signifikant test 

one-sample t-

test 

Microsoft Acess 

database 

SAS  

Actiware-Sleep 

software version 

3.2  

Hög 

 

 

Studiens 

svaghet 

Stort 

bortfall. 

nästan  

60 %.  

 

Studiens 

styrka 

De 

använde 

flera 

metoder 

för att 

samla in 

data. 

Bortfallet 

väl 

beskrivet 

och 

förklarat. 

Yang, Wu, 

Lin, Lin  

(2007) (Kina) 

The efficacy of 

acupressure for 

decreasing agitated 

behavior in 

dementia: a pilot 

study 

Experimentell 

design. 

Experiment-

gruppen fick 

akupressur-

behandling.  

 

Urvalsgruppen 

rekryterad från 1 

sjukhem.  

  

Samma personer 

utgjorde 

experiment och 

kontrollgrupp 

N-31 

n-20 

b-11 

n-7 kvinnor 

n-13 män 

CMAI*  

DSM-IV*  

Daily records 

Easy- of -care 

inventory 

 

SPSS* 

Cronbach alpha 

Test-retest 

Coefficient 

Paired t-test 

Medel 

 

Studiens 

svaghet 

Samma 

grupp 

användes 

för 

experi-

ment och 

kontroll-

grupp. Få 

personer i 

studien. 

 
* 

CSDD =Cornell Scale for Depression in Dementia, AMIA =Ambulatory Monitoring Inc Ardsley, ABRS 

=Agitated Behavior Rating Scale, MMSE =Mini-Mental State Examination, BPDS= Behavioral and 

psychological symptoms of dementia, NINCDS-ARDA =National Institute of Neurological and Communicative 

Disorders and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer´s disease and Related Disorders 

Association, SPSS =Statistical Package for the Social Sciences, ANOVA=Analysis of variance, SAS =Statistical 

Analysis System, DSM-IV =Diagnosis and Statistical Manual of mental disorder, CMAI =The Cohen Mansfield 

Agitation Inventory, MOUSEPAD =Manchester and Oxford Universities Scale for the Psychological 

Assessment of Dementia, CRBRS =Crichton Royal Behavior Rating Scale, PSQI =Pittsburgh Sleep Quality 

Index, GDSS =Geriatric Depression Scale Score, GSDS =General Sleep Disturbance Scale, AARS =Apparent 

Affect Rating Scale, GDS =Global Deterioration Scale, PGCCAS =Philadelphia Geriatrics Center Caregiving 

Appraisal Scales, HDS-R = Hasegawa Dementia Scale – Revised, RMBPC =Revised Memory and Behavior 

Problem Check list, TESS = Therapeutic Environment Screening Scales, TESS-NH= Therapeutic environment 

screening survey for nursing  home  QUIS= Quality Interaction Scale QUALID = Quality of life in late- stage 

dementia  
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                                                                                                                                        Bilaga 2. 

 

Tabell 3. Artiklar som presenterar interventioner som främjar sömnen för personer med 

demenssjukdomar. Författare, syfte och resultat. 

  

 

Författare Syfte Resultat 

Burns, Allen, 

Tomenson, 

Duignan, Byrne 

(2009) (UK) 

Att undersöka effekten av ljusterapi på 

agitation och sömnstörning hos personer 

med demenssjukdomar. 

Studien visade att ljusterapi kan ha en viss 

effekt för att dämpa agitation. Gällande 

sömnstörningar uppmättes signifikant 

skillnad mellan experimentgrupp och 

undersökningsgrupp efter 4 veckor men 

skillnaden hade en tillbakagång efter 8 

veckor. 

Chenoweth, 

King, Yun- Hee, 

Brodaty, Stein- 

Parbury, Norman, 

Haas, Luscombe 

(2009) 

(Australien) 

Att undersöka effekten av personcentrerad 

vård, kartläggning av 

demensvården jämfört med sedvanlig vård. 

Ta reda på kostnader och om 

psykofarmaka bruk minskade och om 

livskvaliten blev bättre. 

Hypotes fanns. 

Neuropsykiska symtom och sömnen 

förbättrades hos de som fick interventionen. 

Hypotesen att användandet av psykofarmaka 

och kostnaden för personskada skulle minska 

bland de som fick interventionen jämfört 

med de som fick sedvanlig vård stöddes inte. 

Minskande av fall jämfört med före 

interventionen av kartläggning av demens 

vård minskade fallen, medans den ökade 

med personcentrerad och sedvanlig vård. Vid 

uppföljningen hade fallrisken minskat i 

interventionsgrupperna jämfört med de som 

fick sedvanlig vård. 

Dowling, Burr, 

Van Someren, 

Hubbard, 

Luxenburg, 

Mastick, Cooper 

(2008) (USA) 

Att undersöka effekterna av dels enbart 

ljusterapi och dels ljusterapi med tillägg av 

melatonin i syfte att förbättra nattsömnen 

och dygnsrytmen.  

Ingen signifikant skillnad uppmättes mellan 

de tre grupperna gällande nattsömnen. 

Ljusterapi tillsammans med melatonin 

uppvisade signifikanta skillnader mellan 

undersökningsgrupp och kontrollgrupp 

gällande vakenheten under dagen (day-time 

wake) och dygnsrytmen (circadian rhythm).   

Dowling, 

Mastick, 

Hubbard, 

Luxenburg, Burr 

(2005b) (USA) 

Att pröva effekten av tidsbestämd 

ljusterapi beträffande sömn-

vakenhetsströrningar hos patienter med 

grav alzheimer som bor på institution. 

Hypotes fanns 

Det uppmättes ingen signifikant skillnad 

mellan experimentgruppen eller 

kontrollgruppen vad gällde sömn-vakenhets 

rytmen vid 1 timmes behandling av ljus.  
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Gehrman, 

Connor, Martin, 

Shochat, Corey-

Bloom, Ancoli-

Israel (2009) 

(USA) 

Att undersöka om exogent tillförd 

melatonin 8,5 mg kunde ge en 

sömngivande effekt samt undersöka om en 

långvarig behandling på sikt kunde 

påverka sömn/vakenhets rytm och på så 

sätt minska tidiga uppvaknanden.  

Ingen signifikant skillnad uppmättes mellan 

experiment eller kontrollgrupp. 

Lee, Kim 

(2008) (Korea) 

Att utforska effekten av inomhusträdgård 

på sömn, agitation och kognition hos 

patienter med demens. 

De såg ingen skillnad på sömnen men 

agitation och kognitation förbättrades.  

Lin, Yang, Kao, 

Wu, Tang, Lin 

(2009) (Kina) 

Att undersöka hur effektiv akupressur och 

montessoribaserade aktiviteter är på 

agiterade patienter på demensboende. 

Signifikant skillnad uppmättes mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp 

beträffande agitation, aggresion, och fysiskt 

utåtagerande beteende och vårdtyngd (easy-

of-care) 

Mc Curry, 

Gibbons, 

Logsdon, 

Vitiello, Teri  

(2005) (USA) 

Utvärdera om ett omfattande 

sömnutbildningsprogram (Nighttime 

Insomnia Treatment Education for 

Alzheimer´s disease, NITE-AD) kunde 

förbättra sömnen för patienter som bor 

hemma med sin anhörigvårdare.  

Hypotes fanns  

Patienter som deltog i NITE-AD visade sig 

vakna mindre på natten, vakenhetstiden på 

natten minskade, nedstämdhet minskade och 

förbättrad sysselsättning. 6 månader senare 

var behandlingsvinsten bibehållen samt ökad 

signifikant förbättring i duration och nattliga 

uppvaknanden. Kognitiva nivån visade att 

NITE-AD gruppen lägre mått mellan 

dag/nattsömn. Det fanns en trend att 

kontrollgruppen tillbringade mer tid i sängen 

än NITE-AD patienterna. 

Richards,  

Beck,  

O´Sullivan, Shue  

(2005) (USA) 

Att pröva effekten av individuell social 

åtgärd (ISAI) på minskad dagsömn och ta 

reda på dess kostnad. 

Hypotes fanns  

Effekten av ISAI blev mindre dagsömn och 

måttet mellan dag/natt sömn minskade. 

Gruppernas mått på nattsömn skilde sig inte. 

En andra analys visade att ISAI gruppen sov 

mindre på dagtid och måttet dag/natt sömn 

minskade, de somnade fortare på kvällen, var 

mindre vaken på natten och de tenderade att 

sova längre och bättre. Många av aktiviteterna 

var gratis. Dyrast var administrativa 

kostnaderna. 

 

Riemersmaa-van 

der Lek, Swaab, 

Twisk, Hol, 

Att avgöra om utvecklingen av kognitiva 

och icke kognitiva symtom förbättras av 

individuell eller kombinerad 

Ljusbehandling och melatonin påverkade 

sömnen på flera olika sätt. Enbart 

ljusbehandling förbättrade sömnen med 10 
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Hoogendijk, Van 

Someren (2008) 

(Holland) 

långtidsbehandling av 2 stora 

synkroniserare av sömn/vakenhetsrytmen: 

ljusbehandling eller melatonin. 

Hypotes fanns   

min/år. Melatonin förbättrade sömnen med 

27 min/år. Kombinerade man dessa 

förbättrades sömnen med 1 min/ h. Kvalitén 

på sömnen blev bättre. Oberoende av 

sömnmönster reducerades 

sömnfragmentationen signifikant. Melatonin 

påverkade humöret. 

Shinno, Inami, 

Inagaki, 

Nakamura, 

Horigichi 

(2008) (Japan) 

Undersöka effekten av Yin-Gan-San 

(YGS) vad gäller förbättra symtomen vid 

uppförande och psykologiska symtom hos 

dementa patienter och sömnstörning hos 

dessa patienter. 

Hypotes fanns 

Neuropsykiska symtom och sömnen 

förbättrades. MMSE var densamma före och 

efter interventionen. 

Sloane, Williams, 

Mitchell, 

Preisser, Wood, 

Barrick, 

Hickman, Gill, 

Conell, Edinger, 

Zimmerman 

(2007) (USA) 

Att ta reda på om hög intensivt ljus i 

allmänna utrymmen på äldreboende 

förbättrar sömnen och dygnsrytmen hos 

personer med demens. 

Hypotes fanns  

Nattsömnen förbättrades hos deltagare som 

fått extra ljus på morgonen och hela dagen.  

 

Yang, Wu, Lin, 

Lin, (2007) 

(Kina) 

Att undersöka effekten av akupressur på 

agitationsbeteenden på personer med 

demenssjukdom 

Signifikant skillnad uppmättes mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp gällande 

agitationsbeteende samt vårdtyngd (easy- of-

care). 
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                                                                                                                             Bilaga 3. 

Modifierad granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvantitativa studier                  

 

 FRÅGA JA NEJ 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?    

2 Återger abstract studiens innehåll?   

3 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?    

4 Är studiens syfte tydligt formulerat?    

5 Är frågeställningarna tydligt formulerade?    

6 Är designen relevant utifrån syftet?    

7 Är inklusionskriterierna beskrivna och relevanta?    

8 Är exklusionskriterier beskrivna och relevanta?   

9 Är urvalsmetoden beskriven och relevant för studiens syfte?    

10 Finns populationen beskriven?    

11 Är populationen representativ för studiens syfte?    

12 Anges bortfallets storlek och kan bortfallet accepteras?    

13 Anges när och var studien genomfördes?    

14 Anges hur datainsamlingen genomfördes?    

15 Anges vilka mätmetoder som användes?    

16 Beskrivs studiens huvudresultat?    

17 Beskrivs hur data bearbetats statistiskt och analyserats?    

18 Besvaras studiens frågeställningar?    

19 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?    

20 Diskuterar författarna studiens interna och externa validitet?    

21 Diskuteras studiens kliniska värde?    

 

Maxpoäng: 21 

Erhållen poäng:  

Kvalitet: låg 60-69 % (12-13 poäng), medel 70-79 % (14-16 poäng), hög 80-100 % (17-21 

poäng) 

 


