
 

Abstrakt 
Sömnen är av stor betydelse för vår totala funktion och hälsa. Många äldre 
människor uppfattar sömnmönstret som förändrat vilket kan upplevas som 
störningar. Individer över 65 år tillhör gruppen som konsumerar mest 
sömnläkemedel. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa farmakologisk 
behandling av sömnsvårigheter hos äldre. Metoden som användes var en 
systematisk litteraturstudie. Från databassökningen inkluderades 14 artiklar vilka 
bildade tre kategorier: sömnsvårigheter, attityder gentemot sömn-och rogivande 

läkemedel och användning av sömn- och rogivande läkemedel och sex 
subkategorier: förekomst av sömnsvårigheter, orsak till störd sömn, 
läkemedelsbruk, läkemedelseffekt, indikation och överdosering samt 
komplikationer. Resultatet visade att läkemedelsanvändandet mot sömnbesvär 
ökade efter sjukhusvistelse och kunde till viss del förkorta insomningen. Dock 
belystes att grupperna som fick sömnläkemedel inte var hjälpta av det på längre 
sikt och hade svårare att somna om vid uppvaknande på natten. Förskrivningen 
skedde många gånger utan indikation, som förlängning av redan befintliga recept 
och på patienters begäran. Diskussionen behandlade att dagens tids- och 
personalbrist är hinder som försvårar omvårdnaden för patienterna. 
Sömnläkemedel som ofta finns på generell ordination kan bli en enkel åtgärd till 
att främja sömnen. Livssituationen inverkar med faktorer som ensamhet och 
inaktivitet vilka är vanliga bland äldre och det tar inte läkemedlen bort. Som 
slutsats sågs ensamhet och stress vara två bidragande faktorer till användandet av 
sömn- och rogivande läkemedel. En tendens föreligger till att andelen 
förskrivningar av läkemedel mot sömnsvårigheter på sjukhus från år 2000 och 
framåt ökar. 
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Bakgrund  
Sömnen är av stor betydelse för vår totala funktion och hälsa. Sömnbehovets 

element har inte helt preciserats. Biologiska metoder kan därför inte med 

noggrannhet fastställa en individs sömnbehov (Nationalencyklopedins 

Internettjänst, 2007). Behovet förändras med åldern. Spädbarn behöver sova de 

flesta timmarna av dygnet varvid det för en vuxen vanligen räcker med sju-åtta 

timmar. Dock finns stora individuella skillnader så normal sömn är svår att 

definiera (Bondevik & Nygaard, 2005, s. 301). 

   Sömncykeln består av fem stadier. Det första stadiet som varar några minuter är 

när vi går från vakenhet till sömn och enkelt kan väckas av höga ljud eller 

liknande. En del upplever sig vara vakna under detta stadie men 

andningsfrekvens, ämnesomsättning och puls sjunker. Här kan en viss typ av 

hallucinationer framträda såsom känslan av att falla, upplevelsen av att höra en 

knall eller att någon rör en. Nästa stadie är en lättare typ av så kallad icke-REM 

(jämför REM-sömn nedan)- sömn och pågår i cirka 30 minuter. Tredje och fjärde 

stadiet kallas djupsömn och är den mest välgörande sömnen som tar upp en 

femtedel av den totala sömnen. Nu är individen svårväckt, det kan ta upp till 15 

minuter att vakna till. Här repareras hjärncellerna och sparsamt med 

stresshormoner utsöndras medan tillväxthormonerna ökar med olika positiva 

effekter för exempelvis sårläkning och uppbyggande av skelettet. Sista stadiet är 

REM (rapid-eye-movements)- sömn vilken utgör 20-25 procent av sömnen. Det 

innebär snabba ögonrörelser med oregelbunden andning, stigande puls och 

blodtryck. Nu infaller även drömmarna. Vid åtta timmars sömn upprepas denna 

cykel omkring fem gånger (Nadolski, 2005; Hetta, Pettersson & Ström, 2007, s. 

20-22).  

   Ett stort antal äldre människor uppfattar sömnmönstret som förändrat vilket kan 

upplevas som störningar. I studier framkommer att den totala sömnmängden inte 

minskar med åldern i någon större utsträckning. Det har visat att äldre ansett sig 

fått sova för lite trots att de sovit mer än åtta timmar (Bondevik & Nygaard, 2005, 

s.302-303). Yngre människor har ett mer kontinuerligt mönster medan äldres 

sömn kan variera i såväl kvalitet som längd. Med tilltagande ålder är det vanligt 

med både ovanligt lång som kort nattsömn. Trots att behov och mönster förändras 

så sker ofta sänggåendet vid samma tid enligt tidigare rutiner vilket betyder att de 

ligger vakna i sängen mer än tidigare. En minskad nattsömn bidrar till en stunds 
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vila dagtid, nattsömnen kan då bli fragmenterad. När insomningstiden förlängs, 

nattliga uppvaknanden ökar med svårigheter att somna om igen kan hela sömnen 

erfaras som försämrad jämfört med hur det var i yngre dagar. Flertalet faktorer 

kan försvåra en god nattvila ytterliggare, många störningar påträffas på sjukhus. 

Patienterna ligger ofta flera i samma rum så rumskamrater eller personal kan störa 

ofrivilligt. Naturliga åldersförändringar gör att urinproduktionen ökar och 

urinblåsans kapacitet avtar, så nattliga toalettbesök blir ett faktum. För få personal 

inom äldreomsorgen gör att vårdtagarna måste lägga sig flera timmar innan de 

egentligen är tillräckligt trötta för att kunna somna. De behöver även en lugn miljö 

runt sig. Äldre människor vilar gärna på för- och eftermiddagen vilket bara 

försvårar insomningen till natten. Aktivering och stimulans dagtid kan skapa 

gynnsammare förutsättningar eftersom det bidrar till ökad trötthet (Larsson & 

Rundgren, 2003, s. 275-277). För lite vistelse i dagsljus komplicerar nattsömnen 

men sjuka och svaga individer har inte alltid möjlighet att vistas ute. De korta 

dagarna i Sverige och framförallt i de norra delarna ger generellt för få 

ljustimmar. Även ögonsjukdomar kan minska ljusintaget. Hungerkänslor och nya 

omgivningar kan också påverka sömnen såväl som åtskilliga fysiska tillstånd 

(Bondevik & Nygaard, 2005, s. 303, 305). 

   I en kvantitativ studie från Kanada av Frighetto et al. (2004) framgick att 

individer utan sömnstörningar i hemmet upplevde en försämring av sömnen vid 

sjukhusvistelse. De uttryckte sömnen i termer såsom fragmenterad, av dålig 

kvalitet och längd, detta trots att 60 procent av deltagarna erhöll sömnläkemedel 

på sjukhuset. Däremot framkom att när flera kroniska sjukdomar med smärta 

förelåg, sågs en minskning av sömnstörande faktorer samt ökning av sömnens 

effektivitet. Författarna för diskussion om orsaken kunde ligga i deras 

smärtbehandling som både reducerar smärtan och kan hjälpa insomningen.  

   Bondevik och Nygaard (2005, s. 301) belyser att äldre personer ofta beklagar 

sig över dålig sömn. De tillhör också gruppen som konsumerar mest 

sömnläkemedel. Till personer över 65 år ges närmare två tredjedelar av alla 

förskrivningar. Vidare nämner Larsson och Rundgren (2003, s. 276) att 

sömnläkemedelskonsumtionen är som störst på institutioner för äldre och orsaker 

kan vara rutiner kring sänggående. Sömnsvårigheter behöver inte behandlas förrän 

sömnbristsymtom såsom minnessvårigheter, irritabilitet och nedstämdhet 

uppkommer. Först måste behandlingsbara sjukdomar och miljöfaktorer beaktas, 
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depression och ångest är vanliga orsaker. Smärta är ett vanligt tillstånd som kan 

göra det svårt att sova, andra alternativ kan vara adekvata istället för 

sömnläkemedel. I allmänhet bör försiktighet vidtas vid förskrivning av dessa till 

äldre eftersom nedbrytningen i levern är nedsatt. Konsekvenserna blir annars 

bland andra trötthet, huvudvärk och illamående dagen efter.     

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa farmakologisk behandling av 

sömnsvårigheter hos äldre. 

 

Metod 

Studien har utformats som en systematisk litteraturstudie. Forsberg och 

Wengström (2003, s. 29-30) beskriver förfarandet som att inom en viss inriktning 

söka och kritiskt granska litteratur systematiskt som därefter sammanställs. 

Aktuell data samlas in från tidigare empiriska studier ur vetenskapliga 

tidsskriftsartiklar och vetenskapliga rapporter.  

 

Datainsamling 

Litteratursökning har gjorts utifrån Forsberg och Wengströms (2003, s. 76-85) 

råd. Dessa kretsar kring tillvägagångssätt vid exempelvis manuell sökning, 

databassökning, olika databasinnehåll och sökstrategier.  

 

Litteratursökning 

Artikelsökning har gjorts i databaserna PubMed (Medline) och Cinahl. MeSH- 

termer som använts är hypnotics and sedatives, sleepdisorders, drug utilization. 

Sökningen redovisas i tabell 1. Publiceringsåren begränsas till högst åtta år 

tillbaka. Det beror på att det skett stora förändringar runt sömnläkemedel så 

resultatet skulle kunna bli missvisande annars. Manuell sökning har gjorts i 

referenslistor av valda artiklar.  
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Tabell 1. Sökdatum: 080121    

Databas:  Sökord: Limits: Antal 
träffar: 

Antal 
utvalda: 

PubMed Sleep disorders  37808  
 Sleep disorders AND 

drug utilization 
 129  

 Sleep disorders AND 
drug utilization 

Publicerat år: 
2000-2008, 
Humans, 
English, Danish, 
Norwegian, 
Swedish, Aged: 
65+ years 

29 15* 

PubMed Sleep disorders  37808  

 Hypnotics and 
sedatives 

 16763  

 Sleep disorders AND 
Hypnotics and 
sedatives 

 1824  

 Sleep disorders AND 
Hypnotics and 
sedatives 

Publicerat år: 
2000-2008, 
Humans, 
English, Danish, 
Norwegian, 
Swedish, Aged: 
65+ years 

152 24* 

Cinahl Sleep disorders  2429  
 Hypnotics and 

sedatives 
 1040  

 Sleep disorders AND 
hypnotics and 
sedatives 

((aged <65 to 79 
years> or “aged 
<80 and over>”) 
years 2000-
2008, english)  
 

14 6* 

 

*Totalt antal utvalda artiklar från databassökningen 45 st. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier var artiklar publicerade från år 2000 och framåt, i den manuella 

sökningen har däremot vissa äldre artiklar använts. Språken begränsades till 

engelska, danska, norska och svenska, population äldre (majoriteten över 65 år). 

Exlusionskriterier var artiklar som fokuserat på psykiatri eller för stor medicinsk 

inriktning. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Studierna klassificeras enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU 

(1999, s.15-16). Indelning kan ske i följande grupper: 
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• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) – Prospektiv (framåtriktad) 

studie där deltagarna har slumpvis fördelats till en kontrollgrupp eller 

exprimentgrupp/er.  

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) – Jämförelse av exprimentgrupp och 

kontrollgrupp, ny eller sen förut.  

• Deskriptiv studie (DS) – Saknar jämförelsegrupp, redogör för förekomst, 

samband eller händelseförlopp hos en speciell grupp. 

 

Artiklarna kommer värderas efter tabell ur SBU (1999, s. 46-48) som hög 

vetenskaplig kvalitet (I), medel kvalitet (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III), se 

bilaga 4. För att artiklarna ska tas med i resultatet ska de vara klassificerad som 

hög eller medel kvalitet och det kommer göras systematiskt i tre faser.  

 

Data-analys 

Stora mängder data komprimeras så att resultatet blir mer övergripande samt för 

att kunna urskilja mönster. Utifrån detta byggs en stomme för att kunna framhäva 

kärnan i resultaten (Forsberg & Wengström, 2003, s.145). 

   Först läste båda författarna tillsammans titlar och abstrakt för att avgöra vilka 

artiklar som skulle vidare i granskningen. Av 195 abstrakt valdes 150 artiklar bort. 

Studierna som valdes ut hade fokus på äldre, sömnsvårigheter och 

sömnläkemedel. De andra studierna exkluderades efter den första granskningen på 

grund av för ingående medicinsk inriktning eller att de baserades på psykiska 

sjukdomar. Den första granskningen resulterade i 45 artiklar till vidare 

granskning. Efter manuell sökning i referenslistorna tillkom 12 artiklar. 

Sammanlagt fanns då 57 artiklar till bearbetningsfasen. Båda författarna 

granskade oberoende alla artiklar. De artiklar som var vetenskapliga och passade 

för våra inklusionskriterier och syfte/frågeställningar gick vidare till 

kvalitetsbedömning. Även denna utfördes oberoende av båda författarna. 

Bedömningen gjordes utifrån SBU (se bilaga 4) och dokumenterades i 

granskningsmallen (se bilaga 3). Tillsammans diskuterades bedömningarna och 

efter genomläsning sorterades artiklarna utifrån innehållet och bildade tre 

kategorier och sex subkategorier. Slutligen inkluderades 14 artiklar av hög eller 

medelhög kvalitet eftersom de svarade mot syftet i arbetet. Inkluderade och 
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exkluderade artiklar presenteras i bilaga 1a-e respektive 2 a-d.  

 

Etiska överväganden  

Etiska överväganden är nödvändiga att göra inför en litteraturstudie. Studier som 

väljs ut bör antingen ha tillstånd från etisk kommité eller grundliga etiska 

överväganden. Alla utvalda artiklar ska även redovisas och sparas i arkiv i tio år. 

Olika aspekter bör ur etisk synvinkel ingå i resultatet, vare sig det stödjer 

hypotesen eller inte (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-74).  

 

Resultat 

Resultatet bygger på 14 artiklar där 13 är kvantitativa och en är av både kvalitativ 

och kvantitativ design. Kvaliteten är bedömd som hög i nio artiklar, resterande 

som medelhög. Fyra studier utfördes i USA, två vardera från Sverige och England 

och en från respektive land: Indien, Frankrike, Kanada, Italien, Taiwan och 

Australien. Under artikelgranskningen sorterades innehållet i tre framträdande 

kategorier och sex subkategorier som resultatet presenteras i. Kategorierna är 

sömnsvårigheter, attityder gentemot sömn-och rogivande läkemedel och 

användning av sömn-och rogivande läkemedel. Sömnsvårigheter har 

subkategorierna: förekomst av sömnsvårigheter och orsak till störd sömn. 

Användning av sömn-och rogivande läkemedel delas in i subkategorierna: 

läkemedelsbruk, läkemedelseffekt, indikation och överdosering samt 

komplikationer. Varje kategori/subkategori har en inledande tabell där artiklarna 

presenteras för att få en översikt av deras helhet. 
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Sömnsvårigheter 

Förekomst av sömnsvårigheter 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Författare, år, land Design/intervention Deltagare Kvalitet 

Giron, Forsell 
Bernsten, Thorslund 
Winblad, Fastbom 
2002 
Sverige 

Kvantitativ, prospektiv 
studie 
 
Intervju 
Personal och 
medicin/läkardokument 

n = 683 
bortfall: n = 42 

P-1 

Ramesh, Roberts 
2002 
Indien 

Kvantitativ prospektiv 
studie 
 
Enkät  
Telefonuppföljning 

n= 72  
bortfall n=18 

P-1 

Ersser, Wiles 
Taylor, Wade 
Walsh, Bentley 
1999 
England 

Kvantitativ,  
randomiserad, 
kontrollerad studie med 
en kvalitativ del. 
 
Intervjuer 
Observationer 

n = 41 
bortfall: n = 9 

P-II 

Fagnoni, Limat 
Haffen, Henon 
Jacquet, Sechter 
Woronoff-Lemsi 
2007 
Frankrike 

Kvantitativ, prospektiv 
deskriptiv studie 
 
Intervju 
Enkät 
Journalhandlingar 

n = 260  
bortfall: n = 148   

P-1 

Hasan, Byles 
Mishra, Harris 
2001 
Australien 

Kvantitativ, prospektiv 
studie 
 
Enkät 

n = 39000 
bortfall: n = 26376 

P-II 

 

I en studie av Giron et al. (2002) framkom att en tredjedel av deltagarna hade 

sömnsvårigheter och det var vanligare bland kvinnor. Resultatet framhäver även 

att sömnen inte skilde sig mellan individerna som bodde på institution och de som 

inte gjorde det. Ramesh och Roberts (2002) presenterar liknande resultat att ingen 

skillnad fanns hemma jämfört med på sjukhus. En annan studie av Ersser et al. 

(1999) visar däremot att patienter på sjukhus upplever sömnen som 

otillfredsställande i 75% av fallen och att de därmed sover sämre jämfört med 

vårdtagare på vårdhem. Fagnoni et al. (2007) redogör i sin studie för att nästan 

hälften av deltagarna hade sömnproblem före jämfört med 64% under 

sjukhusvistelsen. Det var med andra ord 16 procentenheter fler som hade 

sömnsvårigheter efter de lagts in på sjukhus. Hasan, Byles, Mishra och Harris 
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(2001) redogör för att 17% av deltagarna ofta ansåg sig ha sömnsvårigheter mot 

för 33% som hade det ibland.  

 

Orsaker till störd sömn 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Författare, år, land Design/intervention Deltagare Kvalitet 

Giron, Forsell 
Bernsten, Thorslund 
Winblad, Fastbom 
2002 
Sverige 

Kvantitativ, prospektiv studie 
 
Intervju 
Personal och 
medicin/läkardokument 

n = 683 
bortfall: n = 42 

P-I 

Ersser, Wiles 
Taylor, Wade 
Walsh, Bentley 
1999 
England 

Kvantitativ,  randomiserad, 
kontrollerad studie med en 
kvalitativ del. 
 
Intervjuer 
Observationer 

n = 41 
bortfall: n = 9 

P-II 

Fagnoni, Limat 
Haffen, Henon 
Jacquet, Sechter 
Woronoff-Lemsi 
2007 
Frankrike 

Kvantitativ, prospektiv 
deskriptiv studie 
 
Intervju 
Enkät 
Journalhandlingar 

n = 260  
bortfall: n = 148   

P-I 

Hasan, Byles 
Mishra, Harris 
2001 
Australien 

Kvantitativ, prospektiv studie 
 
Enkät 

n = 39000 
bortfall: n = 26376 

P-II 

Ramesh, Roberts 
2002 
Indien 

Kvantitativ prospektiv studie 
 
Enkät  
Telefonuppföljning 

n= 72  
bortfall n=18 

P-I 

Krska, MacLeod 
1995 
England 

Kvantitativ, randomiserad, 
prospektiv studie.  
 
Intervju, Enkät 
Journalhandlingar 

n = 105  
bortfall: n = 29 

P-I 

 

Faktorer såsom smärta, dålig självupplevd hälsa och depression påverkade 

sömnen negativt i en undersökning av Giron et al. (2002). Precis som Giron et al. 

beskriver Ersser et al. (1999) utifrån sin studie att smärta försvårar sömnen. I 

resultatet framhävs även en rad andra omständigheter som nattliga toalettbesök, 

oljud och obekvämlighet. Ramesh och Roberts (2002) belyser att orsaker till störd 

sömn i första hand var nattliga toalettbesök men även exempelvis oljud, den 

fysiska hälsan och sjuksköterskemoment. Kaffe och te visade sig inte påverka 

sömnen på något sätt. Krska och MacLeod (1995) presenterade också att 

patienterna i studien inte upplevde någon skillnad på sömnen beroende på om de 
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intagit dryck med koffein eller inte. Även här var nattliga toalettbesök största 

orsaken till den rubbade nattsömnen. Smärta visade sig också ha en negativ 

inverkan på sömnen. Deltagarna skildrade att det blev en förbättring av att läsa 

och dricka varm mjölkdryck såsom varm choklad innan sänggåendet. Fagnoni et 

al. (2007) beskriver liknande faktorer till sömnsvårigheter på sjukhus såsom oro, 

oljud, smärta och sjuksköterskeinverkan. Hasan et al. (2001) belyser andra orsaker 

till störd sömn såsom stress, för lite fysisk aktivitet och inkontinens. Faktorer som 

hade samband med läkemedelsanvändning mot sömnsvårigheter var att leva 

ensam och i stress.  

 

Attityder gentemot sömn- och rogivande läkemedel 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Författare, år, land Design/intervention Deltagare Kvalitet 

Krska, MacLeod 
1995 
England 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
prospektiv studie.  
 
Intervju, Enkät 
Journalhandlingar 

n = 105  
bortfall: n = 29 

P-I 

Mah, Upshur 
2002 
Kanada 

Kvantitativ, 
prospektiv studie  
 
Enkät-brev 
 

Patienter: 
n = 242 
bortfall: n = 149  
Läkare: 
n = 39  
bortfall: n = 14 

P-I 

 

Mah och Upshur (2002) undersökte vilken uppfattning läkare och patienter hade 

vad gällde långtidsanvändandet av benzodiazepiner. För- och nackdelar 

redovisades av patienter och läkare i studien. I resultatet framkommer att 

patienterna generellt sett ser större vinster och färre risker än läkarna. Krska och 

MacLeod (1995) redogör för olika aspekter patienterna har kring sömnläkemedlen 

benzodiazepiner. Nästan samtliga deltagare (92%) hade en positiv inställning och 

ansåg sig sova bättre med behandlingen. Knappt en fjärdedel ville avsluta sin 

behandling av anledningar som att de hellre ville ha naturlig sömn eller ogillade 

läkemedel. Många var rädda att få sämre sömnförhållanden och vågade därmed 

inte sluta. Gruppen som använde läkemedel uppskattade insomningstiden som 

längre och durationen kortare än den obehandlade kontrollgruppen, trots deras 

övertygelse om läkemedlens höga effekter. 71% och 84% ansåg att läkaren visste 

patienternas bästa respektive att de alltid skulle ta läkemedel de blev förskrivna. 
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Vidare framkommer att majoriteten av alla medverkande i studien har åsikten att 

vissa människor inte klarar sig utan sömnläkemedel och att det kan vara svårt att 

sluta med dem. Dock skilde åsikterna sig åt grupperna emellan när det gällde 

bekvämlighet. Interventionsgruppen tyckte det var ett behändigt sätt att somna på 

i jämförelse med andra möjliga behandlingsstrategier.  

 

Användning av sömn- och rogivande läkemedel 

Läkemedelsbruk 

Tabell 5: Artikelöversikt 

Författare, år, land Design/intervention Deltagare Kvalitet 

Krska, MacLeod 
1995 
England 

Kvantitativ, randomiserad, 
prospektiv studie.  
 
Intervju, Enkät 
Journalhandlingar 

n = 105  
bortfall: n = 29 

P-I 

Mah, Upshur 
2002 
Kanada 

Kvantitativ, prospektiv 
studie  
 
Enkät-brev 
 

Patienter: 
n = 242 
bortfall: n = 149  
Läkare: 
n = 39  
bortfall: n = 14 

P-I 

Zisselman, Rovner 
Yuen, Louis 
1996 
USA 

Kvantitativ, retrospektiv 
studie 
 
Farmakologiska och 
administrativa databaser 

n = 856 
bortfall n = 0 

R-II 

Passaro, Volpato 
Romagnoni, Manzoli 
Zuliano, Fellin 
2000 
Italien 

Kvantitativ, prospektiv 
multicenter studie. 
 
Enkät som fördes in i en 
databas. 

n = 9154  
bortfall: n = 1246  
 

C-II 

Holmquist, Svensson  
Höglund  
2003 
Sverige 
 

Kvantitativ, randomiserad, 
retrospektiv, deskriptiv 
studie. 
 
Enkät, utvärderingsprotokoll, 
Intervjuer  

n = 225 
bortfall n= 50   

R-I 

Chapman, Lehman 
Elliot, Clark 
2006 
USA 

Kvantitativ prospektiv  
 
Intervju, enkät 
 

n = 201  
bortfall:  n = 0  

P-I 

Ramesh, Roberts 
2002 
Indien 

Kvantitativ prospektiv studie 
 
Enkät  
Telefonuppföljning 

n= 72  
bortfall n=18 

P-I 

Fagnoni, Limat 
Haffen, Henon 
Jacquet, Sechter 
Woronoff-Lemsi 
2007 
Frankrike 

Kvantitativ, prospektiv 
deskriptiv studie 
 
Intervju 
Enkät 
Journalhandlingar 

n = 260  
bortfall: n = 148   

P-I 
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Krska och MacLeod (1995) redovisar att 81,5% av benzodiazepinanvändarna i 

hemmiljö var kvinnor jämfört med 67% i en studie av Mah och Upshur (2002). 

   Zisselman, Rovner, Yuen och Louis (1996) framhäver att 52,9% av patienterna 

fick sömn- och rogivande läkemedel under deras sjukhusvistelse. En senare studie 

av Passaro et al. (2000) visar att 24% av patienterna använde benzodiazepiner 

under vårdtiden på sjukhus. Kvinnor var överrepresenterade bland brukarna. 

Däremot beskriver Holmquist, Svensson och Höglund (2003) utifrån sin studie av 

vårdtagare på institution att 40% fick sömnläkemedel. Chapman, Lehman, Elliott 

och Clark (2006) anger att 45,3% av antalet patienter inskrivna på en smärtklinik 

fick sömnläkemedel. 

   Andelen deltagarna som fick sömnläkemedel förskrivet även efter 

sjukhusvistelsen trots att de inte hade det innan var 60% enligt en studie av 

Ramesh och Roberts (2002). På liknade sätt presenterar Fagnoni et al. (2007) att 

sjukhusvistelsen medförde att 22,9% fler individer blev förskrivna 

sömnläkemedel för fortsatt användning i hemmet.  

 

Läkemedelseffekt 

Tabell 6: Artikelöversikt 

Författare, år, land Design/intervention Deltagare Kvalitet 

Ersser, Wiles 
Taylor, Wade 
Walsh, Bentley 
1999 
England 

Kvantitativ,  
randomiserad, 
kontrollerad studie med 
en kvalitativ del. 
 
Intervjuer 
Observationer 

n = 41 
bortfall: n = 9 

P-II 

Holmquist, Svensson  
Höglund  
2003 
Sverige 
 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
retrospektiv, deskriptiv 
studie. 
 
Enkät, 
utvärderingsprotokoll, 
Intervjuer  

n = 225 
bortfall n= 50   

R-I 

Chapman, Lehman 
Elliot, Clark 
2006 
USA 

Kvantitativ prospektiv  
 
Intervju, enkät 
 

n = 201  
bortfall:  n = 0  

P-I 

Ramesh, Roberts 
2002 
Indien 

Kvantitativ prospektiv 
studie 
 
Enkät  
Telefonuppföljning 

n= 72  
bortfall n=18 

P-I 
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Ersser et al. (1999) jämför sömnkvalitén hos en grupp med sömnläkemedel och en 

grupp utan. Där påvisas att det inte fanns någon markant skillnad när det gällde 

om deltagarna ansåg sig sova bra eller dåligt, inte heller om de kände sig utvilade 

eller inte. Vid samma jämförelse visade det sig att av de som vaknade frekvent 

under natten hade den läkemedelsbehandlade gruppen svårare att somna om igen.  

   Holmquist et al. (2003) skildrar att 64% av sömnläkemedelsbrukarna på 

korttids- och äldreboenden trots behandlingen fortfarande har sömnsvårigheter. 

Dessutom fanns ingen dokumenterad effekt hos 67% av användarna i journalerna 

den sista månaden.  

   Chapman et al. (2006) påvisar att deltagarna som led av kronisk smärta och var 

förskrivna sömnläkemedel rapporterade flera sömnförsämringar jämfört med 

kontrollgruppen. Durationen var kortare, sömnen mindre effektiv, de hade sämre 

funktionell status dagtid och en lägre total sömnkvalitet. Problemen förbättrades 

inte efter flera månader med sömnläkemedel. Smärtan var inte en förklarande 

faktor till sömnsvårigheterna.  

   En jämförelse av individer som hade benzodiazepiner redan före 

sjukhusvistelsen och de som fått under vårdtiden utfördes av Ramesh och Roberts 

(2002). De som använde sömnläkemedel redan innan hade en betydligt längre 

insomningstid. Dock var det 51,6% av användarna som inte hade det innan som 

upplevde insomningstiden kortare på sjukhus. 

 

Indikation och överdosering 

Tabell 7: Artikelöversikt 

Författare, år, land Design/intervention Deltagare Kvalitet 

Ramesh, Roberts 
2002 
Indien 

Kvantitativ prospektiv 
studie 
 
Enkät  
Telefonuppföljning 

n= 72  
bortfall n=18 

P-I 

Holmquist, Svensson  
Höglund  
2003 
Sverige 
 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
retrospektiv, deskriptiv 
studie. 
 
Enkät, 
utvärderingsprotokoll, 
Intervjuer  

n = 225 
bortfall n= 50   

R-I 

Fagnoni, Limat 
Haffen, Henon 
Jacquet, Sechter 
Woronoff-Lemsi 

Kvantitativ, prospektiv 
deskriptiv studie 
 
Intervju 

n = 260  
bortfall: n = 148   

P-I 
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2007 
Frankrike 

Enkät 
Journalhandlingar 

Zisselman, Rovner 
Yuen, Louis 
1996 
USA 

Kvantitativ, retrospektiv 
studie 
 
Farmakologiska och 
administrativa databaser 

n = 856 
bortfall n = 0 

R-II 

Huang  
Lai 
2006 
Taiwan 

Kvantitativ, retrospektiv 
stidie 
 
Bureau of National 
Health Insurance 
(BNHI) 

n = 216994 
bortfall: n = 4% 
av filerna 

R-I 

 

Ramesh och Roberts (2002) anger att anledningen till förskrivningen av 

benzodiazepiner var patienters begäran. Holmquist et al. (2003) påvisar att 56% 

av de som förskrevs sömn- och rogivande läkemedel i deras studie, fick det utan 

indikation. Sömnsvårigheter var anledningen till att sömnläkemedel förskrevs före 

sjukhusvistelsen enligt Fagnoni et al. (2007). Väl inneliggande var grunden till 

farmakologisk sömnbehandling att patienterna haft det innan.  

   En jämförelse utfördes av Zisselman et al. (1996) mellan doser av sömn- och 

rogivande läkemedel och rekommendationer enligt The Health Care Financing 

Administration (HCFA). Resulatet visar att doserna som förskrivs är för höga i 

37,5% av fallen medan resten ligger inom ramarna. Huang och Lai (2006) 

presenterar en liknande studie vilken baserar rekommenderade dagliga doser 

utifrån världshälsoorganisationen (WHO). Författarna framhäver att det totala 

antalet för höga doser som är förskrivna uppgår till 12,27%. Män och äldre utgör 

de störst drabbade grupperna. De fall sömnläkemedel skrevs ut under för lång tid 

var 32,25% och var vanligast bland män. För äldre olämpliga långtidsverkande 

preparat gavs till 17,52% av dem. Även här var män överrepresenterade. 

 

Komplikationer 

Tabell 8: Artikelöversikt 

Författare, år, land Design/intervention Deltagare Kvalitet 

Krska, MacLeod 
1995 
England 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
prospektiv studie.  
 
Intervju, Enkät 
Journalhandlingar 

n = 105  
bortfall: n = 29 

P-I 

Ried 
Johnson 
Gettman 

Kvantitativ, icke-
experimentell 
observationsstudie. 

n = 4658 
bortfall: n = 466 

P-II 
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1998 
USA 

 
Enkät 
Automated outpatient 
prescribtion system 

Avidan 
Fries 
James 
Szafara 
Wright 
Chervin 
2005 
USA 

Kvantitativ, 
retrospektiv studie. 
 
Long-term care 
facility resident 
assessment 
instrument- 
bedömningsdatabas 

n = 81294 
 bortfall: n = 47131 

R-I 

Passaro, Volpato 
Romagnoni, Manzoli 
Zuliano, Fellin 
2000 
Italien 

Kvantitativ, 
prospektiv multicenter 
studie. 
 
Enkät som fördes in i 
en databas. 

n = 9154  
bortfall: n = 1246  
 

C-II 

 

Krska och MacLeod (1995) konstaterar att några få som använde benzodiazepiner 

upplevde biverkningar i form av dåsighet, yrsel, huvudvärk, illamående och 

förvirring. Många patienter hade på eget initiativ slutat med läkemedlet under en 

period från en natt upp till två år. Antingen kom sömnsvårigheterna tillbaka eller 

så upplevdes huvudvärk, nervositet eller förvirring. Två individer fick inga 

problem efter avslutandet. Däremot började alla medverkande använda 

benzodiazepinerna igen.  

   En undersökning av samband mellan benzodiazepiner och funktionell status 

beskrivs av Ried, Johnson och Gettman (1998). Resultatet visar att det fanns en 

negativ relation mellan dem. Exempelvis hade 43% av individerna med 

sömnläkemedel och högt blodtryck funktionella begränsningar motför 33% av de 

som endast hade högt blodtryck, alltså 10 procentenheter mindre för de som inte 

brukade sömnläkemedel. Även bland äldre utan sjukdomar framkom att de som 

tog benzodiazepiner i större utsträckning hade sämre funktionell status.  

   Avidan et al. (2005) skildrar att användare av sömnläkemedel löper en 29% 

högre risk att falla medan sömnsvårigheter ger en 90% högre risk. Efter de räknat 

bort ålder, kön och andra möjliga faktorer så återstod endast risken för patienter 

med sömnsvårigheter som då blev 52%. När det gäller frakturer är samma 

procentsats 46 gentemot 45. När ovanstående faktorer räknades bort fanns ingen 

risk för någon av grupperna.  

   Passaro et al. (2000) presenterar att brukandet av korttidsverkande 

benzodiazepiner ger en dubbelt så stor risk för fall jämfört med en obehandlad 
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grupp. Detta efter kontroll av faktorer som skulle ha kunnat påverkat. Resultatet 

visade även att användarna hade en längre vårdtid.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Vetenskapliga studier som svarade mot syftet var svåra att finna, därav det stora 

antalet exkluderade artiklar. Med tanke på ämnesvalet var flera artiklar i huvudsak 

av medicinsk eller psykiatrisk karaktär med exempelvis specifika läkemedelsdoser 

och psykiatriska tillstånd. Många gånger har även åldern på deltagarna varit lägre 

än tänkt, men då resultaten ändå känts relevanta har de inkluderats så länge 

majoriteten av deltagarna varit över 65 år. Dock finns risk för att resultatet blivit 

aningen missvisande på grund av det. Ur den manuella sökningen har fyra artiklar 

äldre än från år 2000 inkluderats men artiklarnas innehåll är ändå bedömda att 

passa mot syftet. De flesta studierna är emellertid högst åtta år gamla vilket kan 

vara en styrka då de torde kunna spegla hur det ser ut även i dagsläget.  

   Två författare har oberoende granskat samtliga artiklar och har gjort liknande 

bedömningar vilket kan tyda på att inkluderade artiklar håller en god kvalitet. 

Mycket tid har dessutom lagts ner på litteratursökning och granskning så kärnan i 

studien är välarbetad. En hög systematisk struktur under arbetets gång har medfört 

att innehållet kontrollerats och diskuterats i flera led. Detta har förbättrat 

kvaliteten på arbetet i och med en minskning av feltolkningar. 

   I studierna av Hasan et al. (2001), Ried et al. (1998) och Passaro et al. (2000) 

framkommer inget etiskt resonemang. Anledningen till att det inte står utskrivet 

kan dock vara att tidsskriften kräver ett sådant resonemang för publicering. Av 

utrymmesskäl kan det då utelämnas. På denna grund och med tanke på att 

artiklarna haft en hög kvalitet i övrigt har de bedömts ner till medelhög kvalitet 

och inkluderats.  

    

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa den farmakologiska behandlingen 

av sömnsvårigheter hos äldre. Resultatet besvarar syftet utifrån flera aspekter. Att 

äldre människor många gånger får för mycket läkemedel är sedan länge 
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uppmärksammat och det pågår i nuläget en studie av Akner och Boréus för SBU 

kring polyfarmaci i allmänhet hos äldre som ska vara klar hösten 2009. 

   Denna studie visar att individer sover sämre på sjukhus än hemma eller på 

vårdhem vilket Fagnoni et al. (2007) och Ersser et al. (1999) visar kan ha sin 

förklaring i miljön. Sjukhusvistelse är ofta förenat med akut försämrad hälsa 

vilket kan rubba det naturliga sömnmönstret. Miljöombyte kan även medföra 

likväl otrygghet som ändrade rutiner och närmiljö vilka är faktorer som påverkar 

sömnen. Ramesh och Roberts (2002) och Giron et al. (2002) belyser att sömnen 

inte var sämre på sjukhus och det är en subjektiv upplevelse som skiljer sig åt 

mellan individer. Människor har olika fallenhet för att bemästra svåra situationer 

och är anpassningsbar efter egen förmåga så miljöbytet behöver inte 

nödvändigtvis betyda att sömnen försämras. 

   Vissa sömnstörande faktorer som framgår av exempelvis Hasan et al. (2001), 

Fagnoni et al. (2007) samt Krska och MacLeod (1995) kanske kan åtgärdas utan 

att ta till sömnläkemedel. Smärta skulle kunna behandlas i första hand för att se 

om sömnen förbättras, fysisk aktivering och god patientundervisning/information 

kan vara andra alternativa åtgärder. Diuretikabehandling kan bidra till de nattliga 

toalettbesöken så den skulle kunna justeras för att slippa detta problem. Att 

bedriva god omvårdnad medför troligen en ökad trygghet och minskad oro för 

vårdtagarna. Av stor vikt är en individuell anpassning såsom ett glas varm mjölk 

vilket patienter i studien av Krska och MacLeod (1995) ansåg främja deras sömn. 

Andra beprövade metoder som dock saknar vetenskaplig grund kan vara att lyssna 

på musik vid sänggåendet eller se på TV en stund. 

   Utifrån det resultatet presenterar om attityder ges en känsla av att patienter 

behöver få en bättre insikt i behandlingen. Bättre information behövs om risker 

med farmakologisk behandling så läkemedel inte intas av ren bekvämlighet. Även 

att patienterna ska kunna ifrågasätta läkarens ställningstagande för att vara 

delaktiga i vården för att uppnå bästa behandlingsmetod. Detta kan relateras till 

begreppet empowerment som Klang- Söderkvist (2001, s. 15) beskriver. Att 

samverkan mellan vårdens professionalitet och patientens egna hälsoresurser är att 

föredra. Delaktigheten i vårdsammanhanget ökar därmed patientens status och 

förmåga till egenvård. 

   Dagens tids- och personalbrist är hinder som försvårar omvårdnaden för 

patienterna. Sömnläkemedel som ofta finns på generell ordination kan bli en enkel 
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åtgärd till att främja sömnen. Även patienterna kan se det som en enkel utväg och 

fortsätta den behandlingen i hemmet. Istället borde rutiner som många störs av ses 

över, såsom oljud och onödigt spring på avdelningen. Ramesh och Roberts (2002) 

och Fagnoni et al. (2007) påvisar att sjukhusvistelsen bidrog till att fler individer 

blev förskrivna sömnläkemedel för fortsatt användning i hemmet. 

   Resultatet visar att sömnläkemedel till viss del kan förkorta insomningen. Dock 

belyser Ersses et al. (1999), Holmquist et al. (2003) och Chapman et al. (2006) att 

grupperna som fick sömnläkemedel inte var hjälpta av det på längre sikt, visade 

sämre sömnkvalitet än kontrollgruppen och hade svårare att somna om vid 

uppvaknande på natten. Förklaringen kan ligga i att det inte är så enkelt som att 

skriva ut en medicin för att komma över problemen med sömn. Många faktorer 

spelar in, livssituationen kan exempelvis vara avgörande. Ensamhet och 

inaktivitet är vanligt bland äldre och det tar inte läkemedlen bort. Hela människan 

bör stå i fokus och bakomliggande orsaker till sömnsvårigheterna redas ut i första 

hand. Ramesh och Roberts (2002) redogör för att de som använt sömnläkemedel 

sedan en tid tillbaka hade en betydligt längre insomningstid än de som fick det för 

första gången. En spekulation är att effekten avtar med tiden så 

långtidsanvändning kanske inte är rätt sätt att bli av med sömnproblemen. Andra 

åtgärder krävs för att individen på lång sikt ska komma tillrätta med bland annat 

ensamheten och inaktiviteten. Stimulans, uppmuntran och stöd är alla människor i 

behov av, speciellt äldre vilkas sociala nätverk ofta har krympt. 

   Förskrivning av sömnläkemedel sker enligt Ramesh och Roberts (2002), 

Fagnoni et al. (2007) och Holmquist et al. (2003) många gånger utan indikation, 

som förlängning av redan befintliga recept och på patienters begäran. 

Allmänläkare kan då ha skrivit ut på en basis som sedan utan vidare förlängs på 

exempelvis sjukhus. Uppföljningen hamnar i skymundan och ansvaret vandrar 

mellan vårdinstitutionerna. Behandlingen kan då lätt fortskrida slentrianmässigt. 

Resultatet framhäver överdosering av sömn- och rogivande läkemedel som vanligt 

förekommande hos äldre. En studie från USA av Agostini, Zhang och Inouye 

(2007) lyfter fram ett databaserat program till låg kostnad som markant minskade 

antalet överdoseringar och ökade användandet av icke-farmakologiska metoder. 

Dataprogrammet påminde om icke-farmakologiska åtgärder och efter att 

personnummer matats in kom en ruta upp för att uppmärksamma om olämpliga 

läkemedel eller doser skrevs ut. Den var tvungen att tryckas bort manuellt för att 
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kunna förtsätta förskrivningsprocessen så läkarna blev alltid uppmärksammade 

om överdoseringar. Sjuksköterskor skulle kunna uppmärksamma och påvisa när 

doserna upplevs orimliga. I de fall detta är ett problem på vårdinrättningar skulle 

även dataprogrammet kunna vara en möjlig lösning, även ur en ekonomisk 

synvinkel. 

   Försiktighet bör vidtas innan förskrivning av sömnläkemedel, starka 

indikationer och hopp om förbättring bör finnas inför den farmakologiska 

behandlingen eftersom många risker finns. Avidan et al. (2005) framhäver att 

sömnläkemedel i sig inte medförde en större risk för fall och höftfrakturer. 

Tillsammans med ålder och andra borträknade faktorer fanns däremot en ökad 

risk. Vilken/vilka av faktorerna som bidrog till den riskökningen framkommer 

inte men högre ålder innebär en högre risk vid läkemedelsanvändning med tanke 

på de naturliga åldersförändringarna. Samma studie belyste risken för fall och 

höftfrakturer som stor vid sömnbesvär. Fall och frakturer är ett stort problem för 

äldre som orsakar både onödigt lidande för individen och kostnader för samhället. 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara observant på att de som behandlas mot 

sömnbesvär kan få yrsel som biverkan som Krska och MacLeod (1995) belyser. 

Fallrisken kan då bli ett faktum. En god omvårdnad kan förebygga dessa påföljder 

genom att exempelvis ha sängen på lägsta nivå, närhet till gånghjälpmedel och en 

betryggande tillsyn. Innebörden av detta är att främjande av sömnen är av stor vikt 

men inte nödvändigtvis på farmakologisk basis med tanke på de givna riskerna.  

 

Slutsats 

Resultatet visar en ökad förekomst hos kvinnor av både sömnsvårigheter och 

tillhörande läkemedelsanvändning. När det gäller överdoseringar var det däremot 

vanligare bland män. Ensamhet och stress var två bidragande faktorer till 

användandet av sömn- och rogivande läkemedel. Ingen nämnvärd skillnad har 

uppmärksammats i resultaten mellan studierna trots att många länder varit 

representerade. Tendens föreligger att andelen förskrivningar av läkemedel mot 

sömnsvårigheter på sjukhus från år 2000 och framåt ökar. Vidare vetenskaplig 

forskning inom läkemedelsbehandling mot sömnsvårigheter hos äldre behövs då 

det finns begränsat med studier trots att sömn är ett rådande problemområde. 
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Sleep quality 
and the use of 
benzodiazepine 
hypnotics in 
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Sedative-hypnotic 
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Att bedöma sambandet 
mellan sömn- och 
rogivande 
läkemedelsanvändning, 
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mellan olika typer av 
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förskrivningar och risken 
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inneliggande patienter. 
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kontrollerad studie (RCT) 
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Chi-square test 
Students t-test 
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bortfall:  
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2006 
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Chi-square test 
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uppmärksammades, två av dem var 
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Harris 
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Use of sleeping 
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quality of life 
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women who report 
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Att bedöma proportionen 
av äldre kvinnor med 
sömnsvårigheter och/eller 
som använder 
sömnläkemedel samt att 
identifiera faktorer därtill. 

Kvantitativ, deskriptiv 
studie (DS) 
 
Enkät 
 
Multiple regressions 
analyses 

n = 39000 
bortfall:  
n = 26376 

Människor som ofta anser sig ha 
sömnsvårigheter var 17% och 33% 
ibland. Sömnläkemedel användes av 
18% av deltagarna. Orsaker till 
sömnsvårigheterna var stress, för lite 
fysisk aktivitet och inkontinens. 
Faktorer som påverkade 
läkemedelsanvändning var att leva 
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P-II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2a Exkluderade artiklar 

Författare, år: Titel: Motivering: 
Huang 
Gau 
Lin 
Kernohan 
2003 
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(I abstrakt) 

Allain 
Bentué-Ferrer 
Polard 
Akwa 
Patat 
2005 

Postural insatability and 
consequent falls and 
hipfractures associated with 
use of hypnotics in the elderly. 

Review-artikel 
 
(I abstrakt) 

Glass 
Lanctôt 
Herrmann 
Sproule 
Busto 
2005 

Review: sedatives-hypnotics 
increase adverse effects more 
than they improve sleep 
quality in older persons with 
insomnia. 

Review-artikel 

Nagel 
Markie 
Richards 
Taylor 
2003 

Sleep promotion in 
hospitalized elders. 

Ej vetenskaplig 

Conn 
Madan 
2006 

Use of sleep-promoting 
medications in nursing home 
residents- risks versus benefits. 

Ej vetenskaplig 

Kruse 
1990 

Problems and pitfalls in the 
use of benzodiazepines in the 
elderly. 

Ej vetenskaplig 

Folks 
Burke 
1998 

Sedative hypnotics and sleep. Ej vetenskaplig 

Fosnight 
Holder 
Allen 
Hazelett 
2004 

A strategy to decrease the use 
of risky drugs in the elderly. 

Ej vetenskaplig 

Lippmann 
Yusufzie 
Nawbary 
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Matsenko 
2003 

Problems with sleep: what 
should the doctor do? 

Ej vetenskaplig 

Wortelboer 
Cohrs 
Rodenbeck 
Rüther 
2002 

Tolerability of hypnosedatives 
in older patients. 

Ej vetenskaplig 

Vitiello 
2000 

Effective treatment of sleep 
disturbances in older adults. 

Ej vetenskaplig 

Haesler 
2004 

Effectiveness of strategies to 
manage sleep in residents of 
aged care facilities. 

Review-artikel 

Navarro 
Mitrzyk 
Bramley 
2007 

Chronic insomnia treatment 
and medicare part D: 
implications for managed care 
organizations. 

Ej vetenskaplig 
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2002 

Insomnia: safe and effective therapy 
for sleep problems in the older 
patient. 
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Cueller 
Rogers 
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Volpe 
2007 

Assessment and treatment of sleep 
disorders in the older adult. 

Ej vetenskaplig 

Tuya 
2007 

The management of insomnia in the 
older adult. 

Ej vetenskaplig 

Paszkowska 
2002 

Sleeping disturbances and 
pharmacological/nonpharmacological 
interventions in the old people. 

Ej vetenskaplig 

Pimlott 
2000 

Pharmacologic or behavioural 
therapy for elderly people´s 
insomnia- which is better? 

Ej vetenskaplig 

Woods 
Katz 
Winger 
1988 

Use and abuse of benzodiazepines: 
issues relevant to prescribing. 

Ej vetenskaplig 

Franklin 
Woodard 
1999 

Treatment of sleep disorders in the 
elderly. 

Ej vetenskaplig 

Dijk 
Duffy 
Czeisler 
2000 

Contribution of circadian physiology 
and sleep homeostasis to age-related 
changes in human sleep. 

Ej vetenskaplig 

Lader 
1997 

Hypnotics in the elderly. Ej vetenskaplig 

Petrovic 
Spatharakis 
Conroy 
Maele 
Moulias 
2006 

Prevelance of sedative drug use in 
geriatric in-patients: a multi-center 
study. 

Låg kvalitet, analysmetoder 
ej beskrivna trots ett 
mycket stort urval. 

Cotroneo 
Gareri 
Nicoletti 
Lacava 
Grassone 
Maina 
De Sarro 
Cabodi 
2007 

Effectiveness and safety of hypnotic 
drugs in the treatment of insomnia in 
over 70-year old people. 

Ej vetenskaplig 

Ay 
Axici 
Harmanci 

Drug utilization and potentially 
inappropriate drug use in elderly 
residents of a community in Istanbul, 
Turkey. 

För lite inriktning på 
sömnläkemedel, för 
medicinskt inriktad. 

Jacquinet-Salord 
Lang 
Fouriaud 
Nicoulet 
Bingham  

Sleeping tablet consumption, self 
reported quality of sleep, and 
working conditions. 

För låga åldrar. 
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Naumann 
Jewsesson 
2004 

An assessment of quality of 
sleep and the use of drug with 
sedating properties in 
hospitalized adult patients. 

Med i bakgrunden, passade 
bättre där. 

Warie 
Petrovic 
Somers 
Mariman 
Robays 
Pevernagie 
2003 

The use of hypnosedative 
drugs in a university hospital 
setting. 

För låg ålder på deltagarna och 
inget etiskt resonemang. 

Fourrier 
Letenneur 
Dartigues 
Moore 
Bégaud 
2001 

Benzodiazepine use in an 
elderly community-dwelling 
population : characteristics of 
users and factors associated 
with subsequent use. 

Alltför inriktad på psykiatri. 

Henderson 
Jorm  
Scott 
Mackinnon 
Christensen 
Korten 
1995 

Insomnia in the elderly: it´s 
prevelance and correlates in 
the general population. 

Ej orginal artikel. 

Azad  
Byszewski 
Sarazin 
McLean 
Koziarz 
2003 

Hospitalized patients´ 
preference in the treatment of 
insomnia: pharmacological 
versus non-pharmacological. 

För låg ålder på deltagarna. 

North 
McAvoy 
Powell 
1992 

Benzodiazepine use in general 
practice- is it a problem? 

För låg ålder på deltagarna 

Stewart 
Marks 
Padgett 
Hale 
1994 

Benzodiazepine use in a 
ambulatory elderly population: 
a 14-year overview. 

Ej vetenskaplig. 
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Topinková 
Gambassi 
Finne-Soveri 
Jónsson 
Carpenter 
Schroll 
Onder 
Wergeland Sorbye 
Wagner 
Reissigová 
Bernabei 
2005 

Potentially inappropriate 
medication use among elderly 
home care patients in Europe. 

För medicinskt inriktad utan 
fokus på sömn.  
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Författare, år: Titel: Motivering: 
Barbone 
McMahon 
Davey 
Morris 
Reid 
McDevitt 
MacDonald 
1998 

Association of road-traffic 
accidents with benzodiazepine 
use. 

För låg ålder på deltagarna. 

Brassington 
King 
Bliwise 
2000 

Sleep problems as a risk factor 
for falls in a sample of 
community-dwelling adults 
aged 64-99 years. 

Inget etiskt resonemang och i 
övrigt endast medelkvalitet. 

Rao 
Spiro 
Samus 
Rosenblatt 
Steele 
Baker 
Harper 
Brandt 
Mayer 
Rabins 
Lyketsos 
2005 

Sleep disturbances in the 
elderly residing in assisted 
living: findings from the 
Maryland assisted living study. 

Inte relevant för syftet. 

Ancoli-Israel 
Richardson 
Mangano 
Jenkins 
Hall 
Jones 
2004 

Long-term use of sedative 
hypnotics in older patients 
with insomnia. 

För medicinskt inriktad. 

Linden 
Bär 
Helmchen 
2003 

Prevalence and 
appropriateness of 
psychotropic drug use in old 
age: results from the Berlin 
aging study (BASE). 

Alltför inriktad på psykiatri. 

Huang 
Lai 
2005 

Patterns of sleep-related 
medications prescribed to 
elderly outpatients with 
insomnia in Taiwan. 

För medicinskt inriktad. 

Basu 
Dodge 
Stoehr 
Ganguli 
2003 

Sedative-hypnotic use of 
diphenhydramine in a rural, 
older adult, community-based 
cohort- effects on cognition. 

För medicinskt inriktad. 

Elliott 
Woodward 
Oborne 
2001 

Improving benzodiazepine 
prescribing for eldarly hospital 
inpatients using audit and 
multidisciplinary feedback. 

Inte relevant för syftet. 

Seltzer 
Kurt 
Knodel 
Dean 
Burch 
2000 

Drug utilization review of 
sedative/hypnotic agents in 
Texas medicaid patients. 

För låg ålder på deltagarna. 



  

Bilaga 3 Granskningsmall (enligt SBU/SSF, nr 4, 1999).  

 Artikelgranskning 

 Artikel nr:…………                                          Granskare:…………………………………. 

 Författare:…………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………. 

  Titel:………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………. 

  Årtal:……….                   Tidskrift:…………………………………………………………. 

 

 Land där studien utfördes:…………………………………………………………………... 

 Typ av studie: Original    □    Review    □    Annan    □…………………………………… 

                                     Kvantitativ    □    Kvalitativ    □ 

 Område: 

1. ………………………………….          □ 

2. ………………………………….          □ 

3. ………………………………….          □ 

4. ………………………………….          □ 

 Fortsatt bedömning:   Ja    □    Nej    □ 

 Motivering:…………………………………………………………………………………. 

 Kvalitetsbedömning:    Hög (I)    □    Medel (II)    □    Låg (III)    □ 

 Kommentar:………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

  

 KVALITETSBEDÖMNING 

 Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 Typ av studie 

 Kvalitativ:    Deskriptiv    □    Intervention     □    Annan   □………………………………      

 Kvantitativ:    Retrospektiv       □    Prospektiv       □ 

                         Randomiserad    □    Kontrollerad    □ 

                         Intervention        □    Annan              □…………………………………….. 

 Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):……….    Bortfall (N):……………… 

 Tidpunkt för studiens genomförande:……………………….    Studiens längd:…………... 

 Beaktas:    Könsskillnader?    Ja    □    Nej    □        Åldersaspekter?    Ja    □    Nej    □ 

 Kvalitativa studier 

 Tydlig avgränsning/Problemformulering?                                  Ja    □    Nej    □ 



  

Är perspektiv/kontext presenterade?                                           Ja    □    Nej    □ 

 Finns ett etiskt resonemang?                                                       Ja    □    Nej    □ 

 Urval relevant?                                                                            Ja    □    Nej    □ 

 Är försökspersonerna väl beskrivna?                                          Ja    □    Nej    □ 

 Är metoden tydligt beskriven?                                                    Ja    □    Nej    □ 

 Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultatet?                    Ja    □    Nej    □ 

 Giltighet: Är resultatet logiskt, begriplig,t i 

 Överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?              Ja    □    Nej    □ 

  

 Kvantitativa studier 

 Urval:    Förfarandet beskrivet?        Ja    □    Nej    □ 

               Representativt?                   Ja    □    Nej    □ 

               Kontext?                             Ja    □    Nej    □ 

 Bortfall:    Analysen beskriven?                       Ja    □    Nej    □ 

                             Storleken beskriven?                       Ja    □    Nej    □ 

                    

  

 Interventionen beskriven?               Ja    □    Nej    □ 

 Adekvat statistisk metod?               Ja    □    Nej    □ 

 Vilken statistisk metod är använd?    ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………... 

 Etiskt resonemang ?             Ja    □    Nej    □ 

 

 Hur tillförlitligt är resultatet? 

 Är instrumenten -valida       Ja    □    Nej    □ 

                                      -reliabla     Ja    □    Nej    □ 

 Är resultatet generaliserbart?    Ja    □    Nej    □ 

 

 Huvudfynd:………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………… 



  

Bilaga 4 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ 
metod (enligt SBU/SSF, nr 4, 1999).  
 
 I= hög II= medel III= låg 
C Prospektiv randomiserad studie. 

Större välplanerad och 
genomförd multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter är tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. 
 

 
 

- 

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

P Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder. 
 

 
- 

 

Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma 
statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (till 
exempel multivariantanalys, fall-
kontrollmetodik etc). Lång 
uppföljningstid. 
 

 
- 

Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder. 

L Noggrann litteraturgenomgång, 
väl redovisat patientmaterial, ofta 
i tabellform. Väldokumenterat 
lärobokskapitel 
 

 
- 

Redovisning utan 
källhänvisning och med 
ofullständigt underbyggda 
slutsatser. 

  
 

 

 

 

 


