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Sammanfattning 

Äldre vårdtagare med sömnproblematik är, enligt studier, undervärderat i 

forskning. Sömnproblematik hos äldre visar sig vanligen som svårigheter 

att fästa sömn och uppvaknande nattetid eller tidig morgon. Ett antal 

kroppsliga, neurologiska och psykiska sjukdomar kan störa sömnen, även 

miljöförhållanden, samt vissa läkemedel. Syftet med studien var att 

beskriva vilka förhållanden och omvårdnadsåtgärder som, enligt 

vårdpersonalen, påverkar och främjar sömnen hos äldre vårdtagare med 

sömnproblematik. Som metod användes semistrukturerade intervjuer. Sex 

undersköterskor och fyra sjuksköterskor intervjuades. Materialet 

analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys och presenterades i två 

kategorier: Vårdtagarnas behov och vårdmiljö. Till huvudkategorierna 

hörde två underkategorier vardera, fysiska och psykiska behov, behov av 

läkemedel respektive yttre förhållanden och bemötande. Resultatet visade 

att otillfredsställda behov så som smärta, förstoppning, hunger och 

existentiella funderingar samt den sociala situationen ansågs påverka 

sömnen. Miljön runt vårdtagaren har också betydelse för sömnen, dels 

utifrån ljus och ljud men även den psykosociala miljön såsom bemötande 

från vårdpersonalen. Slutsats, omvårdnadsåtgärder behöver lyftas fram 

som ett led i att främja sömn hos äldre med sömnproblematik.   

Nyckelord: erfarenheter, miljö, omvårdnadsbehov, sömn, vårdpersonal, 

äldre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  

Elderly patients with problems related to sleep are, according to studies, 

undervalued in research. Sleep problems among elderly usually shows as 

difficulties to fall asleep and awakening during night or early morning. A number 

of physical, neurological and psychiatric disorders may disrupt sleep, including 

environmental conditions, and certain medicines. The purpose of the study was to 

describe the conditions and nursing measures that, according to caregivers, affect 

and promote sleep in elderly patients with sleeping problems. The method used 

was semi-structured interviews. Six assistant nurses and four nurses were 

interviewed. The material was analyzed using manifest content analysis and 

presented in two categories: patient needs and environment. To the main 

categories were two sub-categories each, physical and psychological needs, the 

needs of pharmaceutical respectively external conditions and treatment. The 

results showed that the unmet needs such as pain, constipation, hunger, and 

existential concerns and the social situation were considered to affect sleep. The 

environment around patients is also important for sleep, for example light and 

sounds but also the psychosocial environment as the response from the staff. 

Conclusion, nursing measures should be emphasized as a way to promote sleep in 

elderly people with sleeping problems.  

 

Keywords:  care environment, elderly, experience, health professionals, needs, 

sleep.  
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INLEDNING 

Enligt litteraturen finns idag mycket kunskap om att sömn och vila har 

betydelse för vårt fysiska och psykiska välbefinnande (Lai, 2005; Nygaard, 

2005; Rundgren & Dehlin, 2004). Sömnbehovet förändras genom livet och 

det finns individuella variationer som försvårar bedömningen av vad som 

är normal sömn (Nygaard, 2005). Äldre vårdtagare med sömnproblematik 

är ofta underskattad och lågt prioriterad (Edéll- Gustafsson, 2009). 

Vårdtagarens rapporterade sömn och vårdpersonalens uppskattning av 

vårdtagarens sömn harmonierar bristfälligt (Edéll- Gustafsson, 2009) vilket 

visar på behovet att undersöka området närmare. 

BAKGRUND 

Definition och diagnostiska kriterier 

Edéll- Gustafssons (2009) sätt att se på sömn beskrivs i följande definition 

”Sömn beskrivs som ett övergående, återkommande 

tillstånd av förändrad perception av omgivningen och 

sänkt medvetandegrad, som vanligtvis (inte nödvändigt) 

inträder när personen sluter ögonen, ligger ned och vilar, 

upplever lugn och ro, men som kan väckas av inre och 

yttre stimuli. Sömnen följer en dygnsrytm och sömnbrist 

efterföljs av en återhämtningsperiod (rebound). 

Kriterierna på sömn och vakenhet definieras subjektivt 

(rapporterade) och objektivt (sömnregistrering)” (Edéll- 

Gustafsson, 2009). 

Begreppet insomnia är ett samlingsnamn för sömnlöshet och förkommer 

som ett primärt och sekundärt tillstånd vilket definieras utifrån 

diagnostiska kriterier baserad på ICSD-2(10), items for International 

Classification of Sleep Disorders. Enligt ICSD-2(10) delas insomnia in i 

följande huvudgrupper; primär insomnia som innebär dålig sömnkvalitet 

vilken varat längre än en månad, hypersomnia som innebär överdrivet 

sömnbehov och eller trötthet på dagen, störd dygnsrytm samt insomnia av 

inadekvat sömnhygien och sekundär orsak som till exempel sjukdom 

(Edéll-Gustavsson, 2009).  
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Sömnens påverkan på kroppen 

Ett flertal kroppsliga fysiologiska uppgifter växlar i takt med dygnsrytmen, 

och under sömnens olika stadier skapas förändringar i hjärnverksamheten, 

muskelverksamheten, hjärtfrekvens, ögonrörelser, kroppstemperatur och 

hormonell verksamhet (Dyregrov, 2002). Denna cykliska förändring, som 

benämns cirkadiska rytmen, påverkas av både fysiologiska och yttre 

faktorer såsom dagsljus och mörker samt sjukdom. Rytmen följer dygnets 

24 timmar med ljuset som klocka (Dyregrov, 2002; Nygaard, 2005). Den 

vanligaste cirkadiska sömnstörningen hos äldre är för tidig sömnfas, vilket 

innebär tidigt insomnande på kvällen respektive tidigt uppvaknande på 

morgonen (Nygaard, 2005). 

Melatonin är det hormon som styr sömn- och vakenhetsrytmen, hormonet 

avtar i produktion hos åldrande människor. I studier har det framkommit 

att äldre individer med sömnproblematik har lägre halt melatonin än de 

utan sömnproblematik (Nygaard, 2005). Det har påvisats att solljus ökar 

halten av melatonin. Flera olika omständigheter kan bidra till att äldre får 

minskad möjlighet till solljus, bland annat i form av begränsade 

utevistelser, men även på grund av vissa sjukdomar såsom gråstarr 

(Nygaard, 2005). 

Sömnmönstret förändras hos äldre 

Sömnmönstret förändras successivt hos friska äldre jämfört med friska 

yngre (Rundgren & Dehlin, 2004). Det är påvisat att äldres totala 

sömnmängd inte blir annorlunda, men dygnets sömnmönster får en annan 

variation. Djupsömnen reduceras och perioder av uppvaknanden, det vill 

säga avbruten sömn, blir allt vanligare. REM*- sömnen (drömsömnen) 

förblir dock i huvudsak densamma (Rundgren & Dehlin, 2004). Enligt 

Nygaard (2005) visar sig sömnstörningar oftast som svårighet att somna 

och uppvaknande nattetid eller tidig morgon. Förändringarna är mest 

märkbara i 80-årsåldern. 

* rapid eye movement 
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Hos 90 åringar har oftast den djupa sömnen försvunnit och sömnen blir 

mindre effektiv. Små tupplurar på dagen kan minska behovet av nattsömn. 

Förekomst av sömnsvårigheter hos personer över 75 år visar sig hos 25 %. 

Dyregrov (2002) menar att sömnförändringar hos äldre är mest uttalade 

hos män trots att kvinnor benämner sömnsvårigheterna verbalt oftare än 

männen, medan Nygaard (2005) påstår att sömnsvårigheter är vanligare 

hos kvinnor. Studier visar även att äldre med sömnsvårigheter ofta haft 

besvären i många år, somliga utvecklar även akuta sömnproblem och detta 

verkar ge en ökad dödlighet (Nygaard, 2005).  

Åtgärder som påverkar sömn 

Innan farmakologisk behandling inleds bör eventuella bakomliggande 

faktorer behandlas. Ett antal kroppsliga, neurologiska och psykiska 

sjukdomar kan störa sömnen, även vissa läkemedel kan påverka, samt 

miljöförhållanden. Ett flertal äldre är understimulerade både fysiskt och 

psykiskt vilket kan leda till försämrad sömn (Nygaard, 2005; Fastbom, 

2006). LaReau, Benson, och Watcharotone (2008) menar att det har 

betydelse för hur den omedelbara miljön runt vårdtagarens säng ser ut. Om 

det är tyst och personalen undviker att tala med vårdtagaren vid sängen i 

möjligaste mån har det en positiv inverkan på sömnens kvalitet. Hypotesen 

i samma studie att interventionen skulle leda till minskat intag av 

sömnläkemedel blev också antagen (LaReau, Benson, & Watcharotone, 

2008). 

Henriksson (2006) menar att läkemedel vid kortvarig sömnproblematik 

kan vara betydelsefullt, men på längre sikt bör bättre sömnhygien 

eftersträvas. Exempel på sömhygieniska åtgärder är temperatur i rummet, 

mörkläggning och reglerad ljudnivå. Vid användandet av sömnläkemedel 

är placeboeffekten stark och många somnar innan tabletten hunnit verka. 

Dåsigheten efterföljande dag kan dock vara destruktivt för den äldre 

vårdtagaren som lätt hamnar i en negativ tristess (Henriksson, 2006). 

Ungefär en fjärdedel av äldre över 80 år använder sömnläkemedel. På 

särskilda boenden är andelen så hög som 50 %. Läkemedelsbehandling 
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mot sömnsvårigheter bör ske under en begränsad tid och därefter 

utvärderas. Förstahandsvalet bör vara läkemedel som har snabb effekt, utan 

aktiva metaboliter som kan orsaka oönskade biverkningar, såsom trötthet 

dagtid (Fastbom, 2006). Om sömnproblemen pågått i över en månad utan 

insättande av behandling, tycks det vara så att läkemedlet har ringa verkan. 

Efter en tid avtar effekten på sömnmedel vilket leder till dosökning och 

risken för beroende ökar. Det finns även forskning som tyder på att 

långvarig användning av sömnmedel kan upprätthålla och förvärra 

sömnproblematiken (LaReau, Benson, & Watcharotone, 2008). 

Sömnmedel har icke önskvärda biverkningar såsom trötthet på dagen, 

ostabil gång, risk för beroende och missbruk samt risk för utveckling av 

tolerans. Mot denna bakgrund finns en anledning, att inledningsvis pröva 

icke farmakologiska metoder (Dyregrov, 2002).  

Experimentella studier på området 

Enligt Fetveit och Bjorvatn (2002) som undersökte sömnstörningar hos 

boende på ett sjukhem var sömneffektiviteten varierande. Andelen tid som 

patienterna i genomsnitt sov i sängen nattetid, var 75 %. Sjuksköterskorna 

rapporterade om att det vanligaste problemet var insomningslatens, det vill 

säga en fördröjning av insomnandet med upp till en timme efter 

sänggåendet.  Vidare menar Fetveit och Bjorvatn (2006) att det finns 

samband mellan demens och sömnmönster hos äldre boende på ett 

sjukhem. De fann att patienter med svår demens sov fler timmar per dygn 

än de med en mildare form av demens. I båda grupperna verkade sömnen 

vara fragmenterad, det vill säga uppdelad i flera perioder av kortare 

sömnperioder under dygnet. Patienter med svår demens sov även en 

tredjedel under dagtid. Tvärtom vad artikelförfattarna hade förväntat sig av 

resultatet, var det patienter med en mildare form av demens som hade mest 

bekymmer med sömnen, detta i form av vakenhetsperioder under nattetid.  

Gellis och Lichstein (2008) fann att det var vanligt, bland studiedeltagare 

med självrapporterad dålig sömn, med ökad kognitiv aktivitet såsom oro 

och ängslan över olika saker. 
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Alessi et al.(2005) prövade i sin studie huruvida en intervention hjälpte 

boende på ett sjukhem med abnormt sömnmönster att förbättra sin sömn. 

Interventionen, som var icke-farmakologisk, innebar försök med att 

minska tiden till sängs dagtid, minst 30 minuters daglig vistelse i solljus, 

ökad fysisk aktivitet, strukturerade rutiner inför sänggåendet, samt 

minskad exponering för ljud och ljus nattetid.  Resultatet visade inte på 

några signifikanta skillnader mellan experiment- och kontrollgrupp, 

avseende nattsömn eller antal uppvaknanden. En blygsam minskning av 

tiden för att somna om, efter ett uppvaknande, kunde dock hittas hos 

experimentgruppen. Det tydligaste resultatet av interventionen visade sig 

dock vara att patienter i experimentgruppen spenderade mer vaken tid 

under dygnets ljusa timmar. Ingen skillnad kunde hittas i kontrollgruppen. 

Vid uppföljningen framkom också att patienter ur experimentgruppen, i 

större utsträckning än kontrollgruppen, deltog i sociala och fysiska 

aktiviteter samt inledde konversationer. Martin, Marler, Harker, Josephson 

och Alessi (2007) bekräftar dessa resultat så tillvida att en liknande 

intervention, i huvudsak, tenderade att påverka patienterna så att de i högre 

grad var vaken dagtid och deltog i aktiviteter.  

Lai och Good (2004)  kunde i sin studie belysa att lugnande musik i 45 

minuter vid sänggående gav bättre sömn kvalité, samt att de äldre blev 

piggare dagtid. 

 Sömnproblematik hos äldre, boende på servicehus, har över tid varit 

föremål för en del studier (Fetveit & Bjovatn, 2002, 2006; Alessi et al., 

2005; Martin et al., 2007). Dock kan tilläggas att nämnda studierna är 

kvantitativa. Det aktuella forskningsläget på området har således en 

kunskapslucka, då det är bristfälligt med beskrivande forskning som har 

fokus på upplevelser och erfarenheter. Därför är det av intresse att 

undersöka hur vårdpersonal arbetar kring vårdtagare med ett avvikande 

sömnmönster. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva vilka förhållanden och 

omvårdnadsåtgärder som, enligt vårdpersonalen, påverkar och främjar 

sömnen hos äldre vårdtagare med sömnproblematik.  

METOD 

Design 

En kvalitativ ansats valdes med semistrukturerade intervjuer, som syftade 

till att säkerställa att informanterna svarar på frågor inom det område 

författarna vill undersöka. Målet med en kvalitativ forskningsansats är att 

söka förståelse och beskriva fenomenet snarare än att förklara. Kvalitativa 

studier strävar efter en förståelse för helheten (Polit & Beck 2008). 

Urval 

För att nå informanter som hade mycket att beskriva om sömnbesvär hos 

äldre valdes strategiskt urval i samverkan med enhetschefer. Samtliga fem 

särskilda boenden och kommunens enda korttidsboende i en norrländsk 

glesbygdskommun var representerade. Inklusionskriterier var 

sjuksköterskor eller undersköterskor med arbetslivserfarenhet om minst 

fem år inom vårdyrket. Avsikten med att söka informanter ur båda 

yrkesgrupperna var att ta del av den samlade erfarenheten, dock inte 

jämföra yrkesgruppernas svar. Informanterna var till antalet tio, av dessa 

var sex undersköterskor och fyra sjuksköterskor. Alla var kvinnor i 

åldrarna 36 till 61 år med en genomsnittsålder på 51 år. Undersköterskorna 

arbetade mellan klockan halv nio på kvällen till klockan sju på morgonen, 

med en halvtimmes variation åt båda håll beroende på var de jobbade. Två 

sjuksköterskor arbetade mellan klockan 16 till 24 och hade därefter 

sovande beredskap, medan två sjuksköterskor arbetade dagtid. Alla utom 

dessa två hade lång erfarenhet av nattarbete, dock var dagsjuksköterskorna 

på boendet väl förtrogna med de respektive äldre vårdtagarnas 
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sömnmönster och eventuella problem kring detta.  Samtliga informanter 

hade jobbat minst tio år inom vårdyrket.  

Procedur 

Ett informationsbrev (bilaga 1) utformades och skickades till enhetschefer 

inom den kommunala äldreomsorgen, som ombads informera personalen 

via arbetsplatsträff. I informationsbrevet belystes studiens problemområde, 

syfte, tillvägagångssätt samt kontaktuppgifter till författare och handledare. 

I steg två kontaktades enhetscheferna via telefon för att ge sitt muntliga 

samtycke till att personal fick kontaktas för intervju. Förslag från 

enhetscheferna på lämpliga personer att intervjua inhämtades, därefter 

kontaktades berörd personal via telefon och tillfrågades om intresse fanns 

för att delta samt bestämma tid och plats för intervjun. 

Tredje steget av genomförandet innefattade en provintervju med en 

kollega, vilken sedermera inte inkluderades i resultatet. Tre öppna frågor 

och tillhörande följdfrågor ställdes för att se om de var relevanta. 

Resultatet av provintervjun, som tog ungefär tolv minuter, blev att 

författarna bedömde att de fick för lite material, dock var frågorna 

relevanta och svarade mot syftet. Utifrån denna bedömning utformades en 

utökad intervjuguide (bilaga 2), detta för att underlätta följsamheten under 

kommande intervjuer. 

Intervjuerna bokades under en tvåveckorsperiod och genomfördes på 

respektive arbetsplats eller i hemmet. Båda författarna deltog vid åtta 

intervjuer. Vid två tillfällen genomförde författarna en intervju var för sig. 

Utgångspunkten var dock den utformade intervjuguiden, detta för att 

säkerställa att inledningsfrågan var densamma och att ingen fråga uteslöts. 

De tio utvalda intervjuades under inspelning med hjälp av diktafon och 

varje intervju tog cirka 20 till 25 minuter. Därefter skrevs det inspelade 

materialet ned ordagrant  

 Enligt Repstad (2007) är det att föredra att intervjuer spelas in för att inte 

låta någon information gå förlorad. Med hjälp av detta kan författarna 
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koncentrera sig på det som sägs i intervjun och det underlättar möjligheten 

att uppfatta saker som förmedlas via kroppsspråket (Repstad, 2007).  

Enligt Polit och Beck (2008) är det avgörande i intervjun hur det lyssnas 

och inte hur det talas. 

Analys 

Som analysmetod valdes innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992). 

Utförandet inspirerades av Graneheim och Lundman (2004). När 

innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992) används är nyckeln till ett 

lyckat resultat att plocka ut analysenheter. Detta är meningar, fraser eller 

ord som plockas ur textmaterialet som svarar mot forskningsfrågan. 

Analysenheterna sorteras sedan efter liknande innehåll och presenteras 

sedermera i kategorier (Downe-Wamboldt, 1992). I en kvalitativ 

innehållsanalys är det viktigt att låta ”texten tala” och inte göra om det till 

forskarens ord (Graneheim & Lundman, 2004). 

Utifrån syftet valdes en manifest innehållsanalys som, i jämförelse med 

latent innehållsanalys, har en lägre abstraktionsnivå. Tolkningen av 

materialet skall vara textnära och svara på frågan vad texten faktiskt 

handlar om. Insamlat material lästes igenom av båda författarna vid flera 

tillfällen för att få en förståelse för helheten. I nästa skede plockades 

analysenheter ut från materialet som svarade på studiens syfte. Dessa citat 

kondenserades, kodades och sorterades efter liknande innehåll, vilket 

sedermera utmynnade i ett antal underkategorier och kategorier. Materialet 

analyserades i huvudsak på varsitt håll, för att sedan jämföra och 

sammanföra resultaten tillsammans (Graneheim & Lundman, 2004). 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden ska göras i varje enskilt fall. De etiska reglerna som 

en forskare ska följa innebär att kraven är uppnådda med avseende på 

information, samtycke, konfidentialitet och säkerhet (Vetenskapsrådet, 

2003). 
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 I informationsbrevet framgick att deltagandet var frivilligt och att 

informanterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att 

motivera varför.  Uppgifterna behandlades med största diskretion och 

insamlat material förvarades på sådant sätt att ingen obehörig kom åt dem. 

Allt material avidentifierades och ingen enskild person kom att kunna 

identifieras i resultatet. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån två kategorier och fyra underkategorier som 

framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Förhållanden och omvårdnadsåtgärder som ansågs påverka och 

främja sömnen hos äldre vårdtagare 

Kategorier                                      Underkategorier 

Vårdtagarens behov                          Fysiska och psykiska behov  

                                                         Behov av läkemedel 

Vård miljö                                      Yttre förhållanden  

                                                                  Bemötande 

 

Vårdtagarens behov 

Den första kategorin beskriver vårdtagarnas problem och vilka behov som 

bör tillfredställas för att främja en god sömn.  

Fysiska och psykiska behov 

Tillstånd hos vårdtagarna som kunde bidra till svårigheter att ha god sömn 

var till exempel smärta, oro, förstoppning, svårigheter att tömma blåsan, 

existentiella funderingar och social situation. Ett stort hinder för en god 

sömn var om vårdtagaren inte fått sköta magen ordentligt. Vårdtagare 
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uppgavs ofta ligga vakna och ha funderingar kring döden. Det framkom 

även att vårdtagarna funderar på sin sociala situation, hur det är i hemmet, 

om maken klarar sig ensam eller om någon ser till huset och liknande. 

Även känslan att vara tvungen att lämna hemmet och byta boende verkade 

vara något som kunde påverka sömnen.   

”Du ligger där och är förstoppad eller om du är pinknödig och inte 

kan kliva upp själv. Ja att du ligger och grubblar hur det ser ut 

hemma, den psykosociala situationen ” 

Något som beskrevs var svårigheterna hos dementa vårdtagare att komma 

till ro och få sömnen att fästa. Beskrivningar vittnar om en inre oro som 

utgör ett problem om vårdtagaren ska kunna ha en normal dygnsrytm. 

”Ja dementa tycker jag sover mycket sämre, mycket vandring och 

sökande och letande och dom ska hem och frågande efter var alla 

andra är och en ständig oro, en ständig spänning i kroppen. Aldrig 

liksom kunna slappna av och dom är ju mycket vandrande också, att 

man kanske skulle vandra lite med dom mer” 

Informanter vittnade om bristen på aktivitet för vårdtagarna, och kopplade 

detta till en sämre nattsömn. Det var vanligt att vårdtagarna inte fick 

komma ut i den utsträckning som var önskvärd, att vårdtagarna tidigare 

varit vana vid ett aktivt liv och på boendet blivit passiva utan meningsfull 

sysselsättning. Informanterna beskrev en önskan att vårdtagarna skulle ha 

möjlighet att kunna komma ut oftare. 

”Att det liksom blir för tråkigt, dom har ingen aktivitet, dom rör sig 

ingenting, dom är inte ute. En del kanske vilar mycket på dan, sover 

på dan och det inte är nå aktiviteter.. understimulerad.. så blir det att 

man vänder på dygnet istället” 

Omvårdnadsåtgärder som nämndes ha betydelse för vårdtagarnas sömn 

hade många gånger sin utgångspunkt i de mänskliga grundläggande 

behoven, såsom hunger, törst eller att gå på toaletten. Många vårdtagare 

behövde hjälp med lägesändringar, och att någon fanns där och gjorde det 

bekvämt i sängen. Vanligt var också att fika erbjöds nattetid, då detta 

ansågs ha en positiv effekt på sömnen. 

”Först och främst frågar vi om dom är hungriga och vill ha fika och 

vill de ha det så kan vi sitta där en stund och prata under tiden de 

fikar. Göra det skönt i sängen, så de ligger bra, se till att de har fothus 

som vi säger.” 
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Att kunna erbjuda enkla omvårdnadsåtgärder såsom mjölk och smörgås, 

vara vårdtagaren behjälplig med toalettbesök eller att göra det bekvämt i 

sängen ansågs vara åtgärder som leder till att det skapas förutsättningar för 

en god sömn. 

Beskrivningar framkom att sömnmönstret förändras hos äldre, de vaknar 

oftare och har svårare att fästa sömnen.  

”Men det är klart, de är ju gamla, sover en två tre timmar, ja ålder 

gör nog att de har en annan sömnrytm.” 

 

Behov av läkemedel 

Informanternas beskrivningar gällande användningen av läkemedel mot 

sömnsvårigheter skiljde sig åt en del. Medan ett fåtal såg läkemedel som 

ett bra hjälpmedel och ett måste i vissa fall, var andra av åsikten att det 

uteslutande är av ondo. Främsta motiveringen hos den senare gruppen var 

den ökade fallrisken för vårdtagarens del. Vikten av att göra en avvägning i 

samråd med tjänstgörande sjuksköterska, innan läkemedel ges mot 

sömnproblem, betonades.   

”Som det känns, och det där med att stoppa i sömntablett näe, dom 

går runt som någon zombie. Då är det ju inga människor längre. Jag 

menar vi jobbar ju med människor. Och det där är hemskt stoppa i 

dem tabletter och stänga dörren. Och så går de en halvtimme timme 

så är de uppe igen och så ramlar dom.” 

Ett tydligt framträdande mönster var betydelsen av bristfällig smärtlindring 

som ett hinder för god sömn. Det uppgavs att sömntabletter många gånger 

inte hjälper utan hellre borde ersättas med rogivande eller ”lugnande” 

läkemedel.  

Miljö 

Vårdtagarens miljö utgör den andra kategorin, där både den fysiska och 

psykosociala miljön påverkade och främjade vårdtagarnas sömn utifrån 

olika yttre förhållanden och vårdpersonalens bemötande. 
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Yttre förhållanden 

Något som ansågs påverka sömnen var den fysiska miljön runt 

vårdtagaren, såsom ljuset och temperaturen i rummet. Det blev till exempel 

svårare att, med hjälp av ljuset, påverka dygnsrytmen sommartid eftersom 

det var ljust dygnet runt. Oroliga och störande medboende var något som 

sågs som en svårighet för att kunna få god sömn.  

”Man pratar högt, man har lysen på som stör. Tvättmaskin utanför 

sovrummet. Eller att man skramlar förbi med nån matvagn. Man 

måste prata högt med nån medboende om de delar sal flera stycken.”  

En anpassad miljö ansågs hjälpa till att främja sömnen hos vårdtagare med 

sömnbesvär. Informanterna beskrev att kunna dämpa belysningen och sätta 

på en nattlampa ger signaler att det är natt. Att kunna reglera temperaturen 

i rummet, erbjuda en extra filt eller vända kudden och på så vis förbättra 

sängmiljön kunde ha en positiv inverkan.  

”Jaa det är mycket med sömnen, till exempel om nån inte kan sova 

kan man ju lägga en fleecepläd och sen nåt tungt på. För många hade 

ju tunga bomullstäcken som var som pansarplåt. Och det är ju inte så 

idag. Det är lätta material, och det kanske inte känns lika varmt då.”  

 

Det uppgavs att det oftast är bättre miljö i dagsläget jämfört med 

tidigare då det många gånger förekom att man som vårdtagare blev 

störd av buller och rumskamrater. Anledningen ansågs vara att det 

blivit vanligare med enkelrum. 

 

Bemötande 

Ett tydligt mönster var vikten av att generera trygghet vid 

sänggåendet. Det som framträdde tydligast var behovet av ett 

bemötande från vårdpersonalen, där de inte stressade utan tog sig 

tid att erbjuda sällskap. Genom detta sågs vinster för vårdtagarnas 

del, ofta i form av bättre nattsömn. 

”hellre ta sig tid att sitta hos någon som är orolig för att få den lugn 

istället för att skynda sig runt till alla” . 

 Beskrivningar framkom som betonade betydelsen av fasta rutiner för 

vårdtagare, framförallt de med demens. De flesta sov bättre om 
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vårdpersonalen utförde momenten i samma ordning varje kväll och inget 

utöver det vanliga hänt tidigare på dagen, som till exempel besök eller 

utflykter, vilket var särskilt märkbart för de dementa. Målet, som personal, 

var att försöka möta vårdtagaren där denne är, vara lyhörd och med 

utgångspunkt från detta se det individuella behovet. Det framkom att 

flexibilitet är en förutsättning för att kunna hjälpa vårdtagare, särskilt med 

tanke på att många inte kan uttrycka sina behov verbalt. Informanterna 

synliggjorde att vid flexibelt tänkande tas bland annat hänsyn till tidigare 

vanor, såsom att ha öppen eller stängd dörr, tänd lampa på toaletten, eller 

sjukdomsbild.           

”men samtidigt är det ju inte hela världen att dom är vaken heller. Att 

dom är uppe på kvällen… man kanske, dom  kanske har en helt annan 

rytm.. .dom kanske måste få va uppe på kvällen och lägga sig mycket 

senare. Om dom har vilat större delen av dan. Jag tror att vi som 

jobbar måste va lite mera flexibel, att man ser liksom vad är behovet 

nu för den här personen”. 

 

Ett bemötande där kvällspersonalen skyndar sig för att vårdtagaren ska ligga 

innan nattpersonalen börjar sitt arbetspass, beskrevs ha negativ påverkan på 

nattsömnen. En gammal oskriven regel var att kvällspersonalen var de som skulle 

få de flesta i säng innan nattpersonalen började, dock beskrevs detta som ett 

ålderdomligt tankesätt. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vilka förhållanden och 

omvårdnadsåtgärder som, enligt vårdpersonalen, påverkar och främjar 

sömnen hos äldre vårdtagare med sömnproblematik. Resultatet 

synliggjorde att vårdtagarnas behov, såsom hunger och toalettbesök skulle 

vara tillfredsställda för att främja sömnen. Viktigt var också att vara bra 

smärtlindrad, samt att ha en optimal fysiskt och psykosocial miljö. Det 

senare handlade mest om personalens bemötande av vårdtagaren. I 

huvudresultatet framkom att enkla omvårdnadsåtgärder, många gånger, har 
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en betydelse för hur den äldre vårdtagaren sover.  Exempel på detta var att 

inte vara hungrig eller törstig, att få gå på toaletten samt ha ett bra 

psykosocialt klimat. Även yttre miljön, i form av exempelvis ljus eller 

rumstemperatur, ansågs ha betydelse.  

Studiens informanter synliggjorde att ett hinder för god sömn är 

existentiella och sociala orosmoment. Många vittnade om vikten av att 

finnas till hands för att ta emot frågor och funderingar, att skapa en trygg 

miljö inför natten. Gellis och Lichstein (2008) fann att ängslan och 

planering kring viktiga frågor upptog tankarna nattetid, vilket ledde till 

sämre sömn.   

Både Nygaard (2005) samt Gellis och Lichstein (2008) styrker resultatet 

att sömnhygieniska åtgärder, såsom lämplig rumstemperatur, ljusreglering 

och fasta sömnrutiner, hjälper till att främja sömnen. Den röda tråden i 

nattarbetet är således att identifiera behoven hos individen och hjälpa till 

med åtgärder som behövs, trots att de många gånger är enkla men likväl av 

stor vikt. Omvårdnadsåtgärder som kan påverka sömnen positivt är 

exempelvis gå till sängs vid sömnighet, kliva upp om sömnen inte infinner 

sig snabbt och pröva med en kopp varm mjölk och en skorpa (Nygaard 

2005). Ett tydligt mönster i denna studie var också betydelsen av att få 

något i magen som ett led i att kunna somna, en annan aspekt som 

framträdde var att miljön kring vårdtagaren har en nyckelroll för sömnen, 

exempelvis störande medboende eller ljud, detta i enlighet med Monsén 

och Edéll-Gustafsson (2004). Även LaReau, Benson och Watcharotone 

(2008) samt Alessi et al.(2005) menar att ljudnivån i vårdtagarens 

omedelbara närhet bör vara så låg som möjligt, och att prat vid sängen bör 

undvikas för att främja sömn. Dock kan det vara svårt att tillgodose en 

lugn miljö, då det ibland förekommer att vårdtagare stör varandra.  

I resultatet presenterades att de äldres sömnmönster förändras och 

antalet timmar med sömn reduceras. Nygaard (2005) menar att 

sömnstörningen hos äldre vanligtvis är för tidig sömnfas, vilket innebär 

tidigt insomnande på kvällen respektive tidigt uppvaknande på 

morgonen. 
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Informanterna beskrev att det var av vikt att kunna bemöta vårdtagarna 

utan stress, för att kunna inge trygghet och på så sätt kunna främja en god 

sömn. Speciellt betydelsefullt var detta i arbetet med dementa, som 

beskrevs vara den grupp vårdtagare med störst svårigheter att somna samt 

ha flest uppvaknanden. Detta presenterar även Fetveit och Bjorvatn (2006) 

i sin studie, de dementa har svårast att fästa sömnen, i synnerhet de 

nyinsjuknade. 

I resultatet framkom att en god smärtlindring var en förutsättning för en 

god nattsömn. Viktigt i sammanhanget borde därför vara att sjuksköterskan 

eller distriktssköterskan, och i förlängningen även läkare, får reda på när 

vårdtagare har ont för att kunna ge korrekta ordinationer som hjälper 

vårdtagaren. Asplund (2000) menar att läkemedel mot sömnlöshet oftast 

kan reduceras om bara vårdtagarens somatiska besvär, som till exempel 

smärta, är åtgärdade. 

Informanter beskrev att effekten av sömnmedel är marginell, samt att 

risken till fallskada ökar. Denna aspekt är viktig att diskutera och noggrant 

utvärdera med vårdtagarens läkare, här har således en fungerande 

dokumentation en central betydelse. LaReau, Benson, och Watcharotone 

(2008) diskuterar dock att det är sömnlösheten och inte medicineringen 

som ökar fallrisken.  

Något som inte framkom i resultatet var betydelsen av musik i 

avslappnande syfte. Lai och Good (2004) fann att mjuk och lugn musik i 

samband med sänggåendet har positiv inverkan på sömnkvalitet hos äldre, 

samt att det även hjälper mot insomnia.  

Informanterna gav intryck att vara engagerade i sin arbetssituation, de 

flesta hade förslag på åtgärder som främjade sömn. Även de som arbetat 

längst tycktes ha gnistan att göra sitt yttersta, och kom med förslag som 

främjade sömnen hos de äldre vårdtagarna. Informanterna gav även intryck 

av att det finns en önskan att vårdtagarna skulle få komma ut mer än vad 

som erbjuds, vilket de ansåg kunde påverka sömnen positivt.  
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Metoddiskussion 

Den valda kvalitativa ansatsen med induktivt analysförfarande syftade till 

att öka möjligheten att beskriva, förklara och skapa förståelse för det 

studerande problemområdet (Polit & Beck, 2008). 

Strategiskt urval hör till de svagare formerna av urval enligt Patton (2002), 

dock passade det denna studie genom att informanterna hade mycket att 

beskriva och detta resulterade i ett lämpligt material. Informanterna 

bedömdes vara representativa för sin yrkesgrupp, således borde annan 

nattarbetande personal på korttids- och särskilda boenden i någon mån dra 

nytta av framkomna resultat. 

En manifest innehållanalys var lämplig för denna studie, då den svarar på 

frågan vad, samt tolkar textnära och beskriver vad texten verkligen handlar 

om. Intentionen med innehållsanalysen av datamaterialet var att göra 

substansen i texten synlig och skapa kategorier för att lyfta fram det 

manifesta budskapet i texten som svarade mot syftet (Graneheim & 

Lundman, 2004).   

Styrkan med två författare blev att intervjuerna analyserades till största delen 

var för sig, för att sedan jämföra koderna tillsammans och upptäcka 

gemensamma mönster.  Under analysens gång har materialet kodats om ett 

flertal gånger för att undvika feltolkningar av texten. Eftersom materialet 

analyserats med manifest innehållsanalys, och således inte är övertolkat utan 

snarare textnära, behålls trovärdigheten i studien. 

 

Giltigheten i studien bedöms vara god då samtliga deltagare fick samma 

inledningsfråga och intervjun utfördes utifrån intervjuguiden, samt att 

deltagarna behandlade alla frågeområden. En svaghet i sammanhanget är att 

inte samma person intervjuade, sålunda blev observatören ej samma person. 

Olika människor observerar olika företeelser. Gensvaret från informanterna 

var positivt med flera intressanta beskrivningar, vilket gav ett tillräckligt 

material för analys för innevarande studie.  

Enligt Lundman och Granehiem (2008) är det viktigt att den som 

analyserar texten har kunskap om informanternas situation. Båda 
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författarna har under flera år arbetat med äldre vårdtagare och införskaffat 

sig både reell och formell kompetens. Under analysens gång har 

förkunskaperna blivit lagda åt sidan och materialet har granskats med nya 

ögon. Resultatet lyfte fram det specifika som var representativt för det som 

studerades och kunde betraktas vara giltigt. 

Tiden till att analysera var bristfällig. Textmaterialet innehöll en del som 

inte var relevant för forskningsfrågan, varför en del fick sorteras bort. 

Dock kunde en del av det bortsorterade materialet varit intressant i sig, 

men detta rymdes som sagt varken i erhållen tidsram eller inom rådande 

forskningsfråga.  

Polit och Beck (2008) menar att studiens resultat skall återspegla 

sanningen. Vid analys av studiens material var många textenheter i princip 

överensstämmande mellan informanterna, vilket höjer trovärdigheten.  

Viktigt att poängtera är att intentionen aldrig var att göra en jämförande 

studie mellan yrkesgrupperna, utan endast ta del av den samlade 

erfarenheten. En jämförande studie kunde ha varit intressant, dock kunde 

detta inte prioriteras i denna studie på grund av den givna tidsramen. 

 

Slutsats 

Basala omvårdnadsåtgärder och miljön runt äldre vårdtagare har betydelse för 

sömnen, vilket tidigare studier presenterat. Dessa omvårdnadsåtgärder bör 

värderas och lyftas fram tydligare i vårdarbetet, och med stöd av en fungerande 

dokumentation bli en naturlig del i arbetet kring vårdtagaren.  

Området bör emellertid undersökas närmare i framtida studier, främst ur ett 

kvalitativt perspektiv. Intressant vore att studera varför vårdtagarnas uppfattning 

om hur de sover inte överstämmer med det vårdpersonalen dokumenterar och 

upplever.  

Ett förslag är en observationsstudie med efterföljande djupintervjuer. Även en 

studie kring hur den sociala dokumentationen utförs och vilken roll detta har, vore 

intressant. 
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BILAGOR       Bilaga 1. 

 

Information till vederbörande personal och enhetschefer 

Vi är två distriktssköterskestuderande som, under våren 2009, kommer att genomföra 

ett examensarbete i form av en D-uppsats, under handledning av Universitetslektor 

Astrid Nystedt och Universitetsadjunkt Barbro Hultman vid institutionen för 

hälsovetenskap, Mittuniversitetet Sundsvall och Östersund.    

Vi har för avsikt att undersöka problemområdet sömn hos äldre på särskilda boenden i 

kommunen . Syftet med studien är bland annat att identifiera omvårdnadsåtgärder för 

att främja sömn.  

För att kunna genomföra detta vore det av värde för oss att få genomföra intervjuer (ca 

10 st.) med nattpersonal på särskilda boenden i kommunen. Aktuella personer kommer, 

under ett tidigt skede under 2009, att bli kontaktade. 

Intervjusituationen sker enskilt och ostört och tar uppskattningsvis 30-60 minuter. Vi 

börjar med en kort information och bakgrund till studien. Deltagande sker frivilligt, 

vilket innebär att man som deltagare när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att 

motivera varför.  

Uppgifterna kommer att behandlas med största diskretion, och insamlat material 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kommer åt dem. Vi avidentifierar allt material 

och ingen enskild person kommer att kunna identifieras i resultatet. 

Om intresse finns får Ni naturligtvis ta del av resultatet på sikt när vi gjort klart vår 

uppsats. 

Vid intresse att deltaga eller eventuella frågor, vänligen kontakta oss. 
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Bilaga 2. 

 

Intervjuguide 

Intervjun börjar med en kort information kring innevarande studie, därefter 

efterfrågas deltagarens utbildning och arbetslivserfarenhet samt antal år i 

yrket. Sedermera ombeds respondenterna berätta om sina erfarenheter och 

beskrivningar runt problemområdet sömnproblematik hos äldre.  

Området som skall behandlas under intervjun är äldre boende på 

servicehus med sömnproblematik.  

 Beskrivning av förekomst. 

 Beskrivning av vårdtagare med sömnproblematik. 

 Beskrivning av omvårdnadsåtgärder och farmakologiska åtgärder relaterat 

till sömnproblematik.  

 Beskrivningar av vad som kan hjälpa och vad som förvärrar.  

 Beskrivningar om sjukdom som påverkar sömnen. 

 Beskrivningar av att arbeta med vårdtagare med sömnproblematik. 

 

 

 

 


