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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att 

minska oroligt beteende och sömnstörningar hos dementa. Studien har genomförts som en 

systematisk litteraturstudie där 16 artiklar inkluderats.  

Kombinationer av åtgärder samt utbildnings- och undervisningsprogram för vårdgivare och 

anhöriga är effektivt för att lindra både oroligt beteende och sömnstörningar. Oroligt beteende 

kan lindras av lätt massage och beröring samt musikterapi i olika former. Individualiserade 

aktiviteter utifrån varje persons intresse och förutsättningar, motion och psykosociala aktiviteter 

påverkar dementas sömn positivt. Att den demente exponeras för mer ljus, genom att vistas 

utomhus eller med ljusare inomhusmiljö, har också positiv effekt på sömnstörningar.  

Flera olika åtgärder kan hjälpa dementa med oroligt beteende och sömnstörningar. 

Åtgärderna behöver anpassas till varje individ efter personlighet. De dementas gemensamma 

utrymmen bör enligt uppsatsförfattarna anpassas så att de passar alla boende för att inte förvärra 

oroligt beteende. Uppsatsförfattarna anser att utbildning av personal på äldreboenden är en viktig 

åtgärd som är förenlig med att det i sjuksköterskans arbetsuppgift ingår att utbilda och handleda 

personal. Den lugnande effekten av omvårdnadsåtgärderna kan delvis bero på den närhet och 

uppmärksamhet de dementa får under interventionerna, tror uppsatsförfattarna. 

 

Nyckelord: Demens, oroligt beteende, omvårdnadsåtgärder, sjuksköterska, sömnstörningar. 

Keywords: Agitation, dementia, nursing interventions, nurse, sleep disorders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan 
Dalarna 
791 88 Falun 
Tel 023-77 80 00 
 
Rapport 200x:nr 
ISBN 
ISSN 



Innehållsförteckning 

Introduktion ................................................................................................................................ 1 

Oroligt beteende vid demens .................................................................................................. 1 

Orsaker till oroligt beteende .............................................................................................. 2 

Konsekvenser av oroligt beteende ...................................................................................... 3 

Sömnstörningar ...................................................................................................................... 3 

Sömn vid demens ................................................................................................................ 4 

Sömnmönster ...................................................................................................................... 4 

Orsaker till sömnstörningar ............................................................................................... 5 

Konsekvenser av sömnstörningar ....................................................................................... 5 

Läkemedel .............................................................................................................................. 6 

Sjuksköterskans omvårdande roll ........................................................................................... 6 

Problemformulering ............................................................................................................... 6 

Syfte ....................................................................................................................................... 7 

Frågeställningar ...................................................................................................................... 7 

Metod ......................................................................................................................................... 7 

Design ..................................................................................................................................... 7 

Urval av litteratur ................................................................................................................... 7 

Sökstrategi .......................................................................................................................... 7 

Urvalskriterier .................................................................................................................... 8 

Analys och tolkning av data ................................................................................................... 8 

Resultat ....................................................................................................................................... 9 

Aktivitet lindrar sömnstörningar och oroligt beteende ........................................................ 10 

Ljus lindrar sömnstörningar ................................................................................................. 11 

Beröring lindrar oroligt beteende ......................................................................................... 12 

Musik lindrar oroligt beteende ............................................................................................. 13 

Information och utbildning lindrar sömnstörningar och oroligt beteende ........................... 14 

Kombinerade åtgärder som lindrar sömnstörningar och oroligt beteende ........................... 16 

Diskussion ................................................................................................................................ 17 

Sammanfattning av huvudresultat ........................................................................................ 17 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 18 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 20 

Etisk granskning ................................................................................................................... 21 

Projektets kliniska betydelse ................................................................................................ 21 

Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................ 21 

Referenser ................................................................................................................................. 22 



 

 1 

Introduktion 

Demens är ett tillstånd som orsakas av demenssjukdom. Den vanligaste demenssjukdomen är 

Alzheimers sjukdom, sedan följer de vaskulära demenssjukdomarna och frontallobsdemens. 

Symtomen är försämring av kognitiva, beteendemässiga och fysiska funktioner och beror på 

skador på hjärnans nervceller. Vid demens är depressioner, humörsvängningar och 

sömnstörningar vanligt. (Armanius Björlin, Basun, Beck-Friis, Ekman, Englund, Eriksdotter 

Jönhagen, 2002). 

De flesta demenssjukdomar orsakar synliga förändringar i hjärnans vävnader. Förändringarna 

gör att hjärnans funktioner hämmas. Symtomen vid demens beror på förändringarnas placering 

men störst betydelse för symtomen har svårighetsgraden och hur omfattande förändringen är. 

Till följd av demenssjukdomen kan den demente ha svårt att skilja på vad som är verkligt och 

overkligt. Nutid och dåtid är också svårt att hålla isär för en dement person. Detta gör att den 

dementas verklighet blir svår att förstå för andra och det ställer höga krav på vårdarens 

kunskaper, inlevelseförmåga och lyhördhet (Armanius Björlin et al., 2002). 

Vid demens är tryggheten mycket viktig och att bo kvar i sitt hem kan vara en stor källa till 

trygghet för den demente. I början av sjukdomsförloppet kan den demente ofta bo kvar hemma, 

men det innebär problem med praktiska saker och det leder ofta till oro och rädsla. Dagliga 

sysslor blir efter hand svårare för den demente att utföra. När det blir nödvändigt är det vanligt 

att anhöriga och hemtjänst börjar hjälpa den demente allt mer. Demenssjukdomen försämras 

kontinuerligt och om hemsituationen blir ohållbar, flyttar den demente vanligtvis till någon form 

av institutionsboende (Armanius Björlin et al., 2002). 

 

Oroligt beteende vid demens 

Det finns flera olika definitioner av oro, varav somliga är anpassade för äldre och dementa. 

Ofta definieras oro som en mental störning eller rubbning som vanligtvis visar sig som fysisk 

spänning. Till den definitionen läggs ibland till en känsla av inre spänning. Dessa definitioner har 

dock sina begränsningar när det handlar om dementa, bland annat på grund av att dementas oro 

ofta yttrar sig verbalt. Ett annat problem är att dementa ibland inte kan kommunicera eventuell 

inre spänning. Hos dementa kan oro därför definieras som ett obehagligt tillstånd av 

upphetsning. Detta belyser patientens upplevelse mer (Kong, 2005). 

Kännetecken för oro är att det inte är lämpligt eller betydelsefullt för sammanhanget, att 

starka känslor och överdrivna motoriska eller röstmässiga beteenden är inblandade. Oron 

behöver inte nödvändigtvis vara kopplad till demens eller vara störande. Andra kännetecken för 
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oro hos dementa kan vara ett upprepande, icke-specifikt, överdrivet beteende. Oro är dock inte 

helt enkelt en beteendestörning utan handlar även om känslor och humör. Att bekymra sig, vara 

ängslig eller ha plågande föreställningar kan också vara delar av denna oro. Patientens perspektiv 

kan belysas ytterligare genom att oron ses som uttryck för behov eller känslor. I samband med 

demens och oro beskrivs ofta rastlöshet och motstånd mot omvårdnad. Detta motstånd kan vara 

uttryck för obehag eller bero på misstolkningar, men motståndet är endast i liten grad en form av 

oro. Ibland kopplas oroliga dementa ihop med aggressivitet, men alla oroliga dementa blir inte 

aggressiva (Kong, 2005). 

Enligt Cohen-Mansfield och Werner (1999) innefattar den fysiska, icke-aggressiva oron hos 

dementa vandrande, irrande, generell rastlöshet, upprepande beteenden, försök att komma till en 

annan plats, felaktigt bruk av saker samt olämplig av- och påklädning. Enligt personal inom 

dagvården för äldre i Maryland förekommer sådan oro hos 27 % av de dementa. När de anhöriga 

skattar samma personer är förekomsten av oro 43 %. De verbala, icke-aggressiva formerna av oro 

vid demens är konstant behov av uppmärksamhet, verbal dominans, klagomål, negativism och att 

avbryta andra. Dessa former av oro förekommer mest i de mittersta stadierna av 

demenssjukdomen. Förekomsten av oroliga dementa som vandrar omkring har i en studie visat 

sig vara hög trots bra miljöförhållanden. De som vandrar omkring har också färre medicinska 

diagnoser, varför artikelförfattarna drar slutsatsen att detta beteende inte beror på fysiskt obehag 

hos den dementa. Det är möjligt att de som vandrar omkring lider av depressioner, men 

konsekvenserna av vandrandet kan också vara orsaken till depressiva tillstånd på grund av 

negativt bemötande. Depressiva tillstånd och smärta är de viktigaste faktorerna för verbal, icke-

aggressiv oro. Dessa faktorer är behandlingsbara om de identifieras (Cohen-Mansfield et al., 

1999). 

 

Orsaker till oroligt beteende 

Demens i sig kan leda till oro, liksom sömnstörningar, depression och nedsatt 

kommunikationsförmåga. Bland de mellanmänskliga faktorerna är de vanligaste beröring, 

vårdgivarens språk, muntlig interaktion och konflikter mellan patienter och vårdgivare. 

Miljöfaktorer innefattar vanligtvis ljud och oljud samt inkräktande i det personliga utrymmet. 

Även fysiska hinder och tvång samt medicinering spelar in. Sammanfattningsvis är oro kopplad 

till någon form av obehag eller behov som inte tillfredställs. Anledningen till detta beror ofta på 

att dementa har problem att uttrycka sina upplevelser och behov (Kong, 2005). 
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Konsekvenser av oroligt beteende 

Konsekvenserna av oro hos dementa drabbar både patienter och vårdgivare. För de dementa 

kan oron vara plågsam och leda till frustration, högre förekomst av fall, viktnedgång, uttorkning, 

fysiska begränsningar, inskränkningar av dagliga aktiviteter och begränsningar av det sociala livet. 

Institutionalisering och försämrad livskvalitet kan bli en följd av detta. För den anhörige 

vårdgivaren kan den dementas oro leda till olika former av obehag, frustration, problem i 

familjen, ökad börda och ansvar samt försämrad livskvalitet. Övriga konsekvenser av oro hos 

dementa är högre kostnader och behov av högre personaltäthet (Kong, 2005). 

Enligt Bliwise (2004) visar flera studier att dementas oro förvärras vid solnedgången och 

under natten. Det påverkar därför sömnen. 

 

Sömnstörningar 

Sömnstörningar definieras som den subjektiva upplevelsen av att inte få tillräckligt med sömn 

och att inte känna sig utvilad på morgonen. Definitionen innefattar även att personen har 

problem att somna in, att de vaknar ofta på natten och inte kan somna om igen eller att de vaknar 

för tidigt (Bondevik & Nygaard, 1999).  

Sömnstörningar är mycket vanligt bland äldre. Försämringar av sömnkvaliteten beror dels på 

åldrandet men även på läkemedelsbiverkningar och sjukdomar. Sömnen är en viktig 

återhämtningstid för kroppen. Vuxna behöver sju till åtta timmar sömn per natt, de över 60 år 

behöver cirka sex och en halv timme. Uppskattningsvis upplever nästan hälften av alla över 65 år 

sömnstörningar. Bland dessa är fler kvinnor än män (Wolkove, Elkholy, Baltzan, Palayew, 2007).  

Användandet av sömnmedel är vanligare bland äldre än bland vuxna i allmänhet. Allra vanligast 

är användandet av sömnmedel bland äldre på äldreboenden. Den faktiska tiden för sömn minskar 

ofta i takt med stigande ålder men ändå går de äldre oftast och lägger sig vid samma tid som de 

gjort tidigare i livet. Det är även vanligt att äldre sover en stund på dagen, vilket kan bidra till att 

de får mindre nattsömn. Dessa faktorer bidrar till att äldre tillbringar mer vaken tid i sängen än de 

gjort tidigare i livet (Larsson & Rundgren, 2003). Många äldre sover dock över åtta timmar per 

natt men kan ändå uppleva att sömnen inte varit tillräcklig (Bondevik et al., 1999). Det är vanligt 

att äldre går och lägger sig tidigare än de gjort i yngre år, vilket leder till att de vaknar tidigt på 

morgonen. Många äldre upplever detta som ett problem (Wolkove et al., 2007). 

 



 

 4 

Sömn vid demens 

Hos dementa är sömnen väldigt splittrad, dygnsrytmen är ofta upplöst och de sover oftare 

dagtid. Dementa har också lättare sömn, behöver längre tid för att somna och vaknar oftare på 

natten (Ancoli-Israel, 2007). 

I en studie gjord av Fetveit och Bjorvatn (2006) om hur sömnen under dygnet är kopplad till 

svårighetsgraden av demens, förväntades resultatet bli att dementa i sena stadier av 

demenssjukdomen hade en högre grad av sömnstörningar. Resultatet av studien är dock att 

graden av sömnstörningar inte ökar konstant i takt med att den kognitiva kapaciteten avtar. 

Istället finner de att de dementa som är mest vakna nattetid är de med mild till måttlig demens. 

Studien visar att dementa med svår demens sover långa perioder dagtid, mer än en tredjedel av 

dagen (a.a.). Även Bliwise (2004) skriver att patienter med Alzheimers sjukdom sover överdrivet 

mycket dagtid.  

 

Sömnmönster 

Cuellar, Rogers, Hisgamm och Volpe (2007) menar att sömnmönstret varierar från person till 

person men att de flesta sover sju till åtta timmar under en sammanhängande period på natten. 

Med ålder förändras sömnmönstret vilket gör att de äldre ofta sover lättare och ytligare, de 

vaknar oftare och behöver längre tid på sig att somna (Bondevik et al., 1999; Larsson et al., 2003). 

Sömnen består enligt Cuellar et al. (2007) av Rapid Eye Movement-sömn (REM-sömn) som är 

ytligare sömn och Non Rapid Eye Movement-sömn (NREM-sömn) som är djup sömn. Under 

NREM-sömnen vilar kroppens funktioner mer och mer. Orsaken till den ytligare sömnen hos 

äldre är att NREM-sömnen är minskad hos dem. En ökning av den ytligare sömnen börjar efter 

50-årsåldern. Vid 60 till 70-årsålder upplever många att de sover ytligare, det vill säga att de 

vaknar lättare och oftare än de gjort tidigare (a.a.).  

Enligt Postuma, Gagnon och Montplaisir (2008) är störningar i REM-sömnen associerat med 

demens. Konsekvensen av detta är att dementa agerar ut sina drömmar genom att prata, slå och 

sparka. Det är inte ovanligt att dementa skadar sig i sömnen på grund av denna störning. 

En studie gjord på äldreboende visar att 69 % av de 198 studerade äldre har sömnstörningar. 

(Rao, Spiro, Samus, Rosenblatt, Steele, Baker, 2005). I en studie gjord på äldreboende för 

dementa finner författarna att 59.2 % av de 124 deltagarna som ingick i studien har 

sömnstörningar (Rao, Spiro, Samus, Rosenblatt, Steele, Baker 2008). De patienter som är mest 

sömniga dagtid visar även sämst kognitiv och fysisk förmåga (Rao et al. 2005; Rao et al. 2008).  
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På äldreboenden går de äldre som behöver hjälp att komma i säng ofta och lägger sig tidigt, 

eftersom bemanningen minskar senare på kvällen. Det bidrar till ökat behov av sömnmedel på 

äldreboenden. För många äldre, sängbundna patienter löses sömnmönstret upp så att de ibland 

inte sover alls under natten och inte kan hålla sig vakna dagtid (Larsson et al., 2003).  

 

Orsaker till sömnstörningar 

Sovmiljön har stor betydelse för sömnen. Medpatienter och nattpersonal stör sömnen, liksom 

främmande, nya omgivningar, belysning och buller. Fysiska besvär påverkar också sömnen, som 

till exempel smärta, ökad urinproduktion nattetid, klåda, kroniska lungsjukdomar. Även sociala 

förhållanden som sorg, oro, ängslan och bekymmer påverkar sömnen (Bondevik et al., 1999; 

Larsson et al., 2003).  

Den vanligaste medicinska orsaken till sömnstörningar är olika variationer av muskel- och 

skelettsjukdomar, därefter kommer problem med urinvägarna, hjärtbesvär och lungbesvär. 

Förekomsten av snarkning ökar vid stigande ålder och många äldre klagar på att deras sömn störs 

av det (Wolkove et al., 2007). 

Det är känt att koffein har en uppvaknande effekt. Andra substanser, som alkohol, nikotin 

och förskrivna läkemedel, kan också orsaka sömnstörningar (Cuellar et al., 2007).  

Biverkningar av läkemedel, som bromsmediciner mot demens, är en bidragande orsak till 

sömnstörningar hos dementa. Även oro kan leda till sömnstörningar (Cohen-Mansfield et al., 

1999). 

En trolig orsak till sömnstörningar vid vissa demenssjukdomar är att nervbanorna i hjärnan 

som reglerar sömn och vakenhet är skadade av sjukdomen. Medicinering, miljön och rutinerna på 

äldreboenden, för lite ljus och för mycket sömn dagtid tros också påverka sömnen negativt. Brist 

på fysisk och social aktivitet kan också vara en orsak till sömnstörningar (Cole & Richards, 2005). 

 

Konsekvenser av sömnstörningar 

För äldre kan brist på sömn resultera i minskad kognitiv funktion vilket kan ha negativ 

inverkan på dagliga aktiviteter. Sömnbrist kan leda till depression, irritation, trötthet, 

koncentrationssvårigheter och social isolering. Förlust av sömn förknippas också med ökad risk 

för fetma, ökad dödlighet och ökad sjuklighet i kroniska sjukdomar (Cuellar et al., 2007). 
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Läkemedel 

Polyfarmaci, det vill säga användande av flera läkemedel samtidigt, är vanligt hos äldre och 

kan vara en bidragande orsak till sömnstörningar (Cuellar et al., 2007) och oro vid demens (Kong, 

2005). Enligt en rapport från SBU (2003) är det vetenskapliga underlaget för äldres vård och 

behandling bristfälligt. Rapportförfattaren ifrågasätter även om det är etiskt försvarbart att äldre 

ordineras flera läkemedel samtidigt utan strukturerad uppföljning. 

Bensodiazepiner lindrar oro (FASS, 2008) och har länge varit den traditionella behandlingen 

vid sömnstörningar.  Dessa läkemedel har få akuta biverkningar och har visat sig ha god effekt på 

kort sikt. Samtidigt kan en ökad falltendens uppmärksammas hos äldre som medicinerar med 

bensodiazepiner. Läkemedlen påverkar också de normala sömnfaserna med minskad djupsömn 

(Bondevik et al., 1999). 

Riskerna vid användande av bensodiazepiner är väldokumenterad och medlen är kända för att 

ha fysiologiska och psykologiska effekter. Beroende utvecklas vid långvarigt användande. Därför 

bör bensodiazepiner endast användas kortvarigt, helst inte mer än 4 veckor, och i försiktiga doser 

(Lader, 1999). 

 

Sjuksköterskans omvårdande roll 

Omvårdnaden handlar till stor del om att uppmärksamma patientens lidande och tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov. Dessa kan vara fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga. De 

patienter som inte själva uttrycker sina behov ska även de uppmärksammas av sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan ska ta tillvara det friska hos patienten (Socialstyrelsen, 2005). 

Det är viktigt att samspelet fungerar mellan sjuksköterskan och den demente. Gör det inte det 

leder det till reaktioner hos den demente och en negativ process startas där sjuksköterskan och 

den demente inte förstår varandra (Armanius Björlin et al., 2002). 

 

Problemformulering 

Inom geriatrisk vård förekommer ofta oro och sömnstörningar. Äldre och dementa personer 

konsumerar mycket läkemedel mot detta, vilket kan ge biverkningar (Bondevik et al., 1999; 

Cohen-Mansfield et al., 1999; Wolkove et al., 2007). Tankar kring det här har väckts hos 

uppsatsförfattarna under praktik och arbete inom geriatriken. Problematiken med att dementa 

medicinerar mycket diskuteras ofta i samhället och på arbetsplatser. Uppsatsförfattarna har 

kunnat ta del av diskussionerna i skolan och ute på arbetsplatserna. Diskussionerna har kretsat 
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kring vikten av att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa dessa patienter, som 

komplement till eller ersättning för läkemedelsbehandling. 

Cuellar et al. (2007) menar att det är viktigt för all hälso- och sjukvårdspersonal att kunna 

bedöma och förstå innebörden av oro och sömnstörningar hos dementa. Flera fördelar med att 

behandla dementas oro och sömnstörningar kan nämnas, som färre komplikationer till kroniska 

sjukdomar, lägre vårdkostnader och förbättrad livskvalitet för de dementa. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att minska 

oroligt beteende och sömnstörningar hos dementa. 

 

Frågeställningar 

- Vilka omvårdnadsåtgärder kan vidtas för att minska oroligt beteende hos dementa? 

- Vilka omvårdnadsåtgärder kan vidtas för att minska sömnstörningar hos dementa? 

 

Metod 

Design 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Sökstrategi 

Litteraturen som används i denna studies resultat och introduktion har valts ut med hjälp av 

sammanlagt 9 sökningar i fyra olika databaser inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. De 

databaser som har använts är Elin@dalarna, Academic Search Elite (EBSCO), Science Direct 

(Elsevier) och Wiley Interscience. Sökorden som har använts är agitation, anxiety, circadian rythm, 

dementia, elderly, nursing, nonpharmacological sleep, sleep disturbance och sleep problems (se Tabell I). Ett 

första urval har gjorts utifrån artiklarnas titlar och abstract. Även manuella sökningar av litteratur 

till introduktionen har gjorts på Högskolan Dalarnas bibliotek. 
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Tabell I. Urvalsprocess för artiklar via databaser. 

Databas Sökord Träffar 

n 

Utvalda artiklar 

n 

Artiklar i resultat 

n 

Elin@Dalarna 

 

År 1998-2009 

Dementia + agitation + nursing 

Dementia + nursing + anxiety 

Sleep + dementia + nursing 

Sleep problems + dementia 

Sleep disturbance + dementia 

99 

52 

50 

19 

29 

23 

8 

5 

1 

3 

5 

2 

3 

1 

1 

Academic Search Elite (EBSCO) 

 

År 1998 - 2008 

Dementia + circadian rhythm + nursing 

Nonpharmacological + sleep + elderly 

4 

144 

 

2 

32 

 

1 

1 

Science Direct (Elsevier) 

Kategori: Nursing and health 

professions 

 

År 1998 - 2008 

Dementia + agitated 4 

 

2 

 

1 

Wiley Interscience 

 

År 1998 - 2008 

Dementia + agitated + nursing 

 

309 

 

8 

 

1 

 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar var för denna studie att de inte var mer än 10 år gamla, det vill 

säga de skulle vara publicerade mellan år 1998 och år 2008. Artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska. Exklusionskriterier för artiklar var litteraturstudier samt studier som 

handlade om enbart ljuslådor som åtgärd. Endast artiklar med kostnadsfri tillgång till fulltext 

inkluderades i studien. Vidare skulle deltagarna i studierna ha en demensdiagnos. I övrigt har 

artiklar som överensstämmer med litteraturstudiens syfte inkluderats. De artiklar som har låg 

vetenskaplig kvalitet enligt granskningsmall har exkluderats från litteraturstudien.  

 

Analys och tolkning av data 

Efter genomgång av artiklarna var det 16 artiklar som valdes ut och användes i 

litteraturstudiens resultat. Dessa presenteras i Tabell II. 

De granskningsmallar som använts för granskning av aktuella artiklar för denna studie är 

modifierade versioner av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008) (se Bilaga I och Bilaga II). För kvantitativa studier var högsta poäng 29 där 23-29 poäng 

står för hög vetenskaplig kvalitet, 15-22 poäng medelgod kvalitet och under 15 poäng låg kvalitet. 

För kvalitativa studier var högsta poäng 25 där 20-25 poäng står för hög vetenskaplig kvalitet, 15-

19 poäng medelgod kvalitet och under 15 poäng låg kvalitet (Willman et al., 2006; Forsberg et al., 

2008).  
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Samtliga artiklar har kvalitetsgranskats av båda uppsatsförfattarna och poängsättningen enligt 

granskningsmallen har diskuterats. Artiklarna har tilldelats kvalitetspoäng när enighet nåtts mellan 

författarna. De utvalda artiklarna lästes och analyserades ytterligare en gång av båda 

uppsatsförfattarna. Resultatet strukturerades sedan upp i underrubriker. 

 

Resultat 

Tabell II. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet (n = 16). 

Författare Land 

År 

Titel Design 

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Alessi C. A., Martin J. 

L., Webber A. P., Kim 

E. C., Harker J. O., 

Josephson K. R. 

USA 

2005 

Randomized, Controlled Trial of a 

Nonpharmacological Intervention to 

Improve Abnormal Sleep/Wake 

Patterns in Nursing Home Residents 

Kvantitativ, experimentell, 

randomiserad 

Aktivitetsmätare, ljud/ljus-mätare, 

observation 

n=118 

 

Hög 

28/29 

Dowling, G. A., 

Hubbard, E. M., 

Mastick, J., Luxenberg, 

J. S., Burr, R. L., Van 

Someren, E. J. W. 

USA 

2005 

Effect of morning bright light 

treatment for rest-activity disruption 

in institutionalized patients with 

severe Alzheimer’s disease 

Kvantitativ, experimentell, 

randomiserad 

Aktivitetsmätare 

n=46 Hög 

25/29 

Hawranik, P., Johnston, 

P., Deatrich, J. 

Kanada 

2008 

Terapeutic Touch and Agitation in 

Individuals With Alzheimer’s Disease 

Kvantitativ, experimentell, 

randomiserad 

Skattningsskalor, loggböcker 

n=51 Hög 

24/19 

Hicks-Moire, S. L., 

Robinson, B. A. 

Kanada 

2008 

Favorite music and hand massage : 

Two interventions to decrease 

agitation in residents with dementia 

Kvantitativ, experimentell, 

randomiserad 

Checklista 

n=41 Hög 

26/29 

Huang, H-L., Shyu, Y-I. 

L., Chen, M-C, Chen, S-

T., Lin, L-C. 

Taiwan 

2003 

A pilot study on a home-based 

caregiver training program for 

improving caregiver self-efficacy and 

decreasing the behavioral problems of 

elders with dementia 

Kvantitativ, experimentell, 

randomiserad pilotstudie 

Skattningsskalor 

n=48 Hög 

24/29 

Kim, E. J., Buschmann, 

M. T. 

USA 

1999 

The effect of expressive physical 

touch on patients with dementia 

Kvantitativ 

Bekvämlighetsurval 

Pulsmätning, skattningsskala 

n=29 Hög 

26/29 

Lee, Y., Kim, S.  Korea 

2007 

Effects of indoor gardening on sleep, 

agitation, and cognition in dementia 

patients – a pilot study. 

Kvantitativ, kvasi-experimentell 

Sömndagbok, skattningsskala 

n=23 Hög 

24/29 

McCurry, S. M., 

Gibbons, L. E., 

Logsdon, R. G., Vitiello, 

M. V., Teri, L. 

USA 

2005 

Nighttime Insomnia Treatment and 

Education for Alzheimer’s Disease: A 

Randomized, Controlled Trial 

Kvantitativ, experimentell, 

randomiserad 

Aktivitetsmätare 

n=36 Hög 

27/29 

Ragneskog, H., Asplund, 

K., Kihlgren, M., 

Norberg, A. 

Sverige 

2001 

Individualized music played for 

agitated patients with dementia: 

Analysis of video-recorded sessions 

Kvalitativ, intervention 

Video-inspelning 

n=4 Hög 

21/25 

Richards, K. C., Beck, 

C., O’Sullivan, P. S., 

Shue, V. M. 

USA 

2005 

Effect of Individualized Social 

Activity on Sleep in Nursing Home 

Residents with Dementia 

Kvantitativ, randomiserad, 

experimentell 

Aktivitetsmätare 

n=147 Hög 

24/29 
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Sansone, P., Schmitt, L. USA 

2000 

Providing Tender Touch Massage to 

Elderly Nursing Home Residents: a 

Demonstration Project 

Kvantitativ del, 

Skattningsformulär 

Kvalitativ del, 

Observation 

n=34 Hög 

23/29 

Hög 

22/25 

Sloane, P. D., Williams, 

C. S., Mitchell, C. M., 

Preisser, J. S., Wood, W., 

Barrick, A. L., Hickman, 

S. E., Gill, K. S., 

Connell, B. R., Edinger, 

J., Zimmerman, S. 

USA 

2007 

High-Intensity Environmental Light 

in Dementia: Effect on Sleep and 

Activity 

Kvantitativ, experimentell 

Aktivitetsmätare, observation 

n=66 

 

Hög 

23/29 

Sullivan, S. C., Richards, 

K. C. 

USA 

2003 

Predictors of circadian sleep-wake 

rhythm maintenance in elders with 

dementia 

Kvantitativ, sekundäranalys 

Bekvämlighetsurval 

Aktivitetsmätare 

n=171 Hög 

23/29 

Sung, H-C., Chang, S-

M., Lee, W-L., Lee, M-S. 

Taiwan 

2006 

The effects of group music with 

movement intervention on agitated 

behaviours of institutionalized elders 

with dementia in Taiwan 

Kvantitativ, experimentell, 

randomiserad 

Skattningsskalor (Likert-typ) 

n=36 Hög 

24/29 

Svansdottir, H. B., 

Snaedal, J.  

Island 

2006 

Music therapy in moderate and severe 

dementia of Alzheimer’s type: a case-

control study 

Kvantitativ, experimentell, 

randomiserad 

Skattningsskala 

n=38 Hög 

24/29 

Testad, I., Aasland, A. 

M., Aarsland, D. 

Norge 

2005 

The effect of staff training on the use 

of restraint in dementia: a single-blind 

randomised controlled trial 

Kvantitativ, experimentell, 

randomiserad 

Observation, skattningsskala 

n=142 Medel 

20/29 

 

Aktivitet lindrar sömnstörningar och oroligt beteende 

En studie av Richards, Beck, O’Sullivan, Shue (2005) där dementa aktiveras med 

individualiserade sociala aktiviteter utifrån varje persons intressen och förutsättningar. Exempel 

på aktiviteter var att skriva brev, vika servetter, spela kort eller hjälpa till med matlagning. För de 

deltagare som hade dålig sömn före studien framkom det att experimentgruppens sömn i minuter 

på dagtid minskade, medan kontrollgruppens sömn på dagtid var relativt oförändrad. 

Experimentgruppen fick lättare att somna och spenderade färre vakna minuter i sängen på natten 

än vad de gjorde före studien. Studien visade en förbättring i fördelningen av sömnen dagtid och 

nattetid hos de deltagare i experimentgruppen som hade dålig sömn före studien. Sömntiden 

dagtid minskades även hos kontrollgruppen och insomningstiden minskade något. Övriga 

variabler på nattsömnen, total sömntid på natten samt sömnens effektivitet, var oförändrade för 

experimentgruppen där alla räknades in, även de som sov bra före studien (a.a.). 

Sullivan och Richards (2003) har gjort en studie som undersökte vilka faktorer som förutsåg 

en bibehållen sömn- och vakenhetsrytm hos dementa. De påverkbara faktorer som förutser detta 

var fysisk aktivitet och psykosocial aktivitet. Dessa faktorer bidrog till att bibehålla sömn- och 

vakenhetsrytm för de äldre med demens. 
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En studie gjordes för att utvärdera om trädgårdsarbete inomhus har någon effekt på dementa 

som har sömnstörningar, oroligt beteende eller båda delarna. Studien pågick under fem veckor. 

Första veckan observerades deltagarna utan någon åtgärd, de andra fyra veckorna fick deltagarna 

plantera och ta hand om sina favoritväxter varje förmiddag och eftermiddag. Mätningar av 

deltagarnas sömn och oroliga beteende utfördes under den första och den sista veckan. Studien 

visade en förbättring av uppvaknandet som gick snabbare, färre och kortare tupplurar, effektivare 

och längre nattlig sömn. Deltagarna uppvisade mindre oroligt beteende. Det var ingen förbättring 

på insomningstiden eller den totala sömntiden (Lee & Kim, 2007). 

 

Ljus lindrar sömnstörningar 

I en studie gjord av Sloane, Williams, Mitchell, Preisser, Wood och Barrick (2007) där (n=66) 

dementa personer på äldreboende ingick undersökte de hur ljus vid olika tidpunkter på dygnet 

påverkade dygnsrytmen för dementa. Åtgärden innebar att det installerades stakare ljus än tidigare 

i äldreboendets lokaler. Studien visade att starkt ljus på morgonen och starkt ljus hela dagen var 

associerat med mest nattsömn. Standardljus och ljus på kvällen var förenat med minst nattsömn. 

Den genomsnittliga skillnaden i sömntid mellan standardljuset i lokalerna och ljus på morgonen 

var 11 minuter per natt. Ljus på morgonen ökade sömntiden med 16 minuter och ljus hela dagen 

ökade sömntiden med 14 minuter för deltagare med svår eller mycket svår demens. Effekterna av 

behandlingen kunde inte observeras för alla svårighetsgrader av demens. Deltagare med mild till 

måttlig demens som exponerades för ljus på kvällen hade färre antal insomningar på natten än vid 

ljus på morgonen och hela dagen. Men deltagare med svår och mycket svår demens hade minst 

antal insomningar om de exponerades för ljus på morgonen. Ingen av de tre 

behandlingsformerna, det vill säga ljus på dagen, på kvällen och under hela dagen, påverkade 

dygns- och aktivitetsrytmen hos deltagarna i studien. Behandlingen försköt dygnsrytmen med i 

genomsnitt 29 minuter vid ljus på morgonen och 15 minuter vid ljus på kvällen (a.a.). 

 Dowling, Hubbard, Mastick, Luxenberg, Burr och Van Someren (2005) har gjort en studie 

där (n=46) personer med Alzheimers sjukdom indelats i en kontrollgrupp eller i en 

experimentgrupp som exponerades för starkt ljus, antingen utomhus eller i ett ljust rum med 

stora fönster, en timme varje morgon. För kontrollgruppen försköts vila- och aktivitetsrytmen 

med i genomsnitt 122 minuter senare, medan den för experimentgruppen inträffade 4 minuter 

senare. För de deltagare i experimentgruppen, som före experimentets början hade en otillräckligt 

vilsam sömn, skedde en förbättring. Deras sömn- och aktivitetesrytm stärktes och var mer stabil 

vid experimentets slut. För de deltagare som hade tillräckligt vilsam sömn från början, kunde 

ingen motsvarande skillnad påvisas. De deltagare vars aktivitetsperioder under dygnet var 
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otillräckligt aktiva och regelbundna uppvisade en förbättring. Denna förbättring yttrade sig som 

stabilare sömn- och aktivitetsrytm, högre sömneffektivitet, längre sömntid och mindre vaken tid 

på natten, jämfört med före experimentet. De deltagare vars aktivitetsperioder var tillräckligt 

aktiva och regelbundna uppvisade inga motsvarande förbättringar (Dowling et al., 2005). 

 

Beröring lindrar oroligt beteende 

En studie med syfte att utvärdera hur mjuk beröringsmassage påverkade dementas oroliga 

beteende visade att behandlingen hade kortvarig lugnande effekt, men effekten kunde inte påvisas 

under en längre period. Både personal och familjemedlemmar fick en kort utbildning i massage, 

detta för att kunna nå både dementa som är bosatta på äldreboenden och dementa i det egna 

hemmet. Personalen som utövade massagen ansåg att det hade en positiv effekt för att lugna 

deltagaren i studien. De berättade att massagen fick lov att anpassas till varje individ. För en 

deltagare som lätt blev aggressiv när oron kom kunde detta undvikas genom att gå bredvid den 

deltagaren och massera ryggen under tiden. Detta lugnade snabbt ner deltagaren som under 

studien inte behövde lugnande medicin för att undvika aggressivitet. Personalen förklarade även 

att en deltagare motsatte sig omvårdnad mindre än tidigare. En annan deltagare med 

insomningsproblem hade hjälp av att få massage på armar och ben på kvällen i sängen. En man 

berättade om hur hans dementa hustru ofta blev aggressiv vid oro.  Men om han då gav henne 

mjuk massage satte hon sig ner och blev lugn (Sansone & Schmitt, 2000). 

I en studie var syftet att utvärdera fysisk beröring i form av handmassage i fem minuter och 

lätt beröring på armar och axlar före och efter behandlingen på oroliga dementa.  Samtidigt som 

personen gav massage skulle denne tala lugnande till deltagaren. Resultatet visade en förbättring 

redan efter fem dagar. Deltagarnas beteende fortsatte att förbättras till dag tio då behandlingen 

avslutades. När behandlingen avslutats försämrades deltagarnas beteende igen och efter tio dagar 

var deras oroliga beteende på samma nivå som före behandlingen (Kim & Buschmann, 1999). 

Hawranik, Johnston och Deatrich (2008) genomförde en studie där de utvärderade vilken 

effekt terapeutisk beröring hade på oroliga patienter med Alzheimers sjukdom. Denna terapi 

innebär ingen faktisk beröring av deltagaren, utan terapeuten rör sina händer över deltagarens 

kropp i syfte att överföra energi. Deltagarna i studien randomiserades till tre grupper, varav en 

grupp fick terapeutisk beröring av en utbildad terapeut. Den andra gruppen fick simulerad 

terapeutisk. Den tredje gruppen var en kontrollgrupp som fick samma vård som tidigare. 

Interventionen pågick i fem dagar för samtliga grupper. Varje tillfälle med terapeutisk beröring 

pågick i 30-40 minuter. Alla deltagare i studien (n=51) uppvisade oroligt beteende. Under de fem 

dagar som interventionen pågick uppvisade deltagarna i de tre olika grupperna skillnader i 
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mängden fysiskt, icke aggressivt oroligt beteende. Från utgångsvärdet till och med det femte 

interventionstillfället skedde en minskning av mängden fysiskt aggressiva beteenden i alla tre 

grupperna. Efter 24 timmar respektive 2 veckor kunde inga skillnader mellan de tre grupperna 

iakttas avseende förekomsten av fysiskt aggressivt beteende, fysiskt icke aggressivt beteende och 

verbalt oroligt beteende. Ingen påvisbar effekt av behandlingen kvarstod vid dessa två mätningar 

(Hawranik et al., 2008). 

 

Musik lindrar oroligt beteende 

Sung, Chang, Lee och Lee (2006) gjord en studie med dementa på äldreboenden för att 

undersöka om musikterapi kunde ha positiv effekt på oroligt beteende. I studien ingick en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick samma vård som tidigare medan 

experimentgruppen fick röra sig till musik i grupp 30 minuter två gånger i veckan i fyra veckor. 

Mätning av de dementas beteende gjordes vid studiens start, efter två veckor och efter fyra 

veckor. Experimentgruppen visade förbättring av oroligt beteende redan efter två veckor och 

fortsatt förbättring efter fyra veckor. Kontrollgruppen visade ingen signifikant skillnad under de 

fyra veckor mätningarna pågick (a.a.). 

I en annan studie (Svansdottir & Snaedal, 2006) gjord på dementa med Alzheimers diagnos, 

blev deltagarna randomiserat indelade i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Studiens syfte 

var att utvärdera om musik som terapi kan vara ett alternativ till medicinsk behandling hos 

dementa med beteendestörningar. Varje musikterapitillfälle pågick i 30 minuter. De var tre till 

fyra deltagare i varje tillfälle. Terapin utfördes tre gånger varje vecka i sex veckor. Terapin gick ut 

på att sjunga för deltagaren välbekanta melodier. Varje sång sjöngs två gånger och de, som på 

grund av sin demens inte aktivt kunde sjunga med, deltog genom att sitta med de andra och hålla 

i sångboken. Mätningar av deltagarnas beteende gjordes innan musikterapin startades, när den 

avslutades efter sex veckor och ytterligare en mätning fyra veckor efter avslutad terapiperiod. 

Experimentgruppen visade en förbättring av deltagarnas oroliga beteende efter sex veckor. Fyra 

veckor efter experimentet fanns en liten ökning av aktivt oroligt beteende igen men viss effekt av 

musikterapin kvarstod. Kontrollgruppen visade ingen signifikant skillnad över de tio veckorna. 

En förbättring av aktivt oroligt beteende, aggressivitet och oro visades efter sex veckor. Studien 

visade att effekten varade efter terapin avslutats men efter fyra veckor hade förbättringen 

halverats (Svansdottir et al., 2006).  

Ragneskog, Asplund, Kihlgren, Norberg (2001) genomförde en studie med syftet att 

utvärdera om musik kan påverka dementas oroliga beteende. Fyra olika sorters videoinspelningar 

gjordes för att utvärdera resultatet. Först gjordes kontrollvideoinspelningar utan musik, sedan 
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videoinspelningar med den deltagarens favoritmusik och de sista videoinspelningarna med 

klassisk musik som spelades upp för deltagaren. Varje inspelningstillfälle varade i ungefär 45 

minuter, varav 30 minuter med musik och fem till tio minuter före och efter utan musik för att 

kunna observera deltagarens humör. Observationerna gjordes på (n=4) deltagare. För en av 

deltagarna kunde ingen påverkan av musiken observeras. Vid några tillfällen blev deltagaren 

orolig och argsint när musiken spelades upp, precis som innan musiken spelades upp. 

Artikelförfattarna drog slutsatsen att musiken varken hade positiv eller negativ inverkan på 

deltagaren. För den andre deltagaren visades enbart en marginell lugnande effekt.  Musiken 

antogs påverka deltagaren men med en mycket liten lugnande effekt. För den tredje deltagaren 

hade musiken bättre effekt. Speciellt lugn och för deltagaren välkänd musik kunde lugna dennas 

oroliga beteende. Denna deltagare blev orolig och ledsen av att sitta uppe i stol om dagarna på 

grund av smärtor från ryggen. Men när musiken spelades kunde deltagaren sitta uppe längre 

innan hon blev ledsen. Denna deltagare kunde även bli arg när musiken slutade. Den fjärde 

deltagaren visade ingen effekt av att lyssna på opera som var dennes favoritmusik. Däremot hade 

barnmusik en lugnande effekt (a.a.). 

 

Information och utbildning lindrar sömnstörningar och oroligt beteende 

McCurry, Gibbons, Logsdon, Vitiello och Teri (2005) har gjort en studie med personer med 

Alzheimers sjukdom (n=36) som bor i eget hem och deras anhöriga vårdgivare. Dessa fick pröva 

ett program för att förbättra sömnen för deltagarna. Programmet innefattade skriftlig information 

till vårdgivarna om hur sömnen påverkas av ålder och demens samt principer för god 

sömnhygien. Vårdgivarna fick också specifika rekommendationer om hur de skulle upprätta ett 

eget sömnhygien-program för deltagaren samt träning i att hantera deltagarens beteende. 

Vårdgivarna instruerades även att ta dagliga promenader med deltagarna och att exponera dem 

för mer ljus dagtid med hjälp av en ljuslåda. Kontrollgruppen fick enbart den skriftliga 

informationen. Två månader efter experimentet kunde en skillnad mellan kontroll- och 

experimentgruppen observeras avseende vaken tid på natten. Deltagarna i experimentgruppen var 

vakna 36 minuter mindre på natten, 32 % mindre än vid experimentets början, och vaknade färre 

gånger, även det 32 % mindre. Kontrollgruppens deltagare var vakna längre tid på natten än de 

var innan experimentet. 85 % av deltagarna i experimentgruppen sov den andel av natten som 

betraktas som normalt för äldre, vilket var en högre siffra än i kontrollgruppen. Deltagarna i 

experimentgruppen motionerade fler dagar per vecka och hade lägre grad av depression. Vid en 

uppföljning sex månader efter experimentet fanns fortfarande skillnader mellan experiment- och 

kontrollgruppen. Deltagarna i experimentgruppen vaknade färre gånger per natt, motionerade fler 
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dagar per vecka jämfört med kontrollgruppen. Kontrollgruppens deltagare spenderade mer vaken 

tid i sängen än experimentgruppen (McCurry et al., 2005).  

En studie gjord på dementa personer (n=48), samt deras vårdgivare i det egna hemmet, 

utvärderade effekten av ett utbildningsprogram för att hjälpa de anhöriga vårdgivarna att bättre 

kunna hantera beteendestörningar hos de dementa. De anhöriga vårdgivarna i studiens 

experimentgrupp fick utbildning i hemmet vid två tillfällen medan kontrollgruppen endast fick 

skriftlig information om demens. I utbildningsprogrammet ingick att tillsammans med en erfaren 

gerontologisjuksköterska identifiera beteendestörningar, när och hur ofta de uppvisades samt 

vilka faktorer i hemmiljön som kunde utlösa dem. Därefter planerades vilka förändringar av 

schema och miljö som skulle vidtas. De anhöriga i experimentgruppen fick även uppföljande 

telefonsamtal med sjuksköterskan. Programmets fokus låg på samarbetet mellan den anhörige 

vårdgivaren och sjuksköterskan och tillvaratagandet av deras respektive kunskaper för att utforma 

en individuell plan för den dementes omvårdnad. De beteendestörningar som undersöktes 

delades in i grupperna fysiskt, icke-aggressivt beteende, fysiskt aggressivt beteende, verbalt 

aggressivt beteende och verbalt icke-aggressivt beteende. Deltagarna i experimentgruppen 

uppvisade förbättringar avseende alla de undersökta typerna av beteendestörningar efter 

utbildningsprogrammet. I kontrollgruppen var beteendestörningarna antingen försämrade eller 

oförändrade vid studiens slut. Förekomsten av fysisk aggressivitet hos de dementa visade tendens 

att minska i båda grupperna. De anhöriga vårdgivarnas egen effektivitet för att hantera 

beteendestörningar förbättrades för experimentgruppens deltagare efter utbildningsprogrammet 

medan inga signifikanta skillnader fanns hos kontrollgruppen (Huang, Shyu, Chen, Chen, Lin, 

2003). 

Testad, Aasland och Aarsland (2005) har gjort en studie med syfte att undersöka vilken effekt 

utbildning av personal har för användandet av tvång gentemot dementa på äldreboende. Det 

ingick (n=55) deltagare i experimentgruppen och (n=96) i kontrollgruppen. Experimentgruppens 

personal fick utbildning i form av ett sex timmar långt seminarium där fokus låg på demens, 

aggression, problematiskt beteende, beslutsfattandeprocessen och alternativ till användandet av 

tvång. Därefter fick personalen vägledning en gång per månad i sex månader. Varje deltagare 

beaktades då individuellt och en omvårdnadsplan upprättades för respektive deltagare baserat på 

den specifika information som samlats in om dem. Deltagarna i kontrollgruppen fick samma vård 

som tidigare. Innan experimentets början var användandet av tvång samt graden av oro likvärdigt 

i experiment- respektive kontrollgruppen. När experimentet avslutats var användandet av tvång 

mindre i experimentgruppen jämfört med i kontrollgruppen, trots att graden av oro ökat i 

experimentgruppen (Testad et al., 2005).  
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Kombinerade åtgärder som lindrar sömnstörningar och oroligt beteende 

Hicks-Moire och Robinson (2008) har gjort en studie där de utvärderat hur favoritmusik och 

handmassage påverkar den dementas beteende. Studien genomfördes med tre olika behandlingar 

som varade i tio minuter vardera. Dessa tre var att ta emot handmassage, att lyssna på sin favoritmusik 

eller att få handmassage och samtidigt lyssna på sin favoritmusik. Deltagarna observerades tio minuter 

före behandlingarna, under behandlingen och en timme efter behandlingarna. Studiens resultat 

visade ingen förbättring på deltagarnas aggressiva beteende efter de tre behandlingsalternativen. 

Studien visade däremot en förbättring av muntligt uttryckt oro under behandlingen. Dessutom 

visade studien att den muntliga oron fortsatte att minska även en timme efter behandlingen. 

Detta resultat är konsekvent för alla tre behandlingsalternativ. Icke aggressivt beteende som till 

exempel mållöst vandrande, rastlöshet eller olämpligt beteende visade förbättring efter 

behandlingarna. Resultatet visade ingen förbättring en timme efter att någon av behandlingarna 

avslutats (a.a).  

En flerdimensionell, omvårdnadsåtgärd för att förbättra sömn- och vakenhetsmönster för 

boende på äldreboende har testats på dementa personer (n=62). Interventionsperioden varade i 

fem dagar. I denna ingick att personalen uppmuntrade deltagarna till att hålla sig ur sängen, minst 

30 minuters exponering för solljus utomhus varje dag, samt deltagande i ett aktivitetsprogram 

med låg intensitet tre gånger om dagen. Nattetid gjordes ansträngningar för att minimera oljud 

och ljus i korridorer och i deltagarnas rum. Nattliga omvårdnadsåtgärder planerades för att 

genomföras på tider då deltagaren var vaken. Den tid deltagarna uppehöll sig i sängen var mindre 

för deltagarna i experimentgruppen, jämfört med kontrollgruppen (n=56). Trots ansträngningar 

var det inte mindre oljud och ljus i lokalerna för experimentgruppen än det var för 

kontrollgruppen.  Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns mellan experiment- och 

kontrollgruppen avseende total nattsömn, andelen sömn under natten eller antalet uppvaknanden 

under natten. För experimentgruppens deltagare framkom en blygsam minskning av längden på 

de nattliga uppvaknandena, medan den ökade för deltagarna i kontrollgruppen. Tiden som 

deltagarna i experimentgruppen sov på dagtid minskade med 46 % under den observerade 

tidsperioden. Deltagarna i experimentgruppen deltog i högre utsträckning i aktiviteter på 

äldreboendet, var oftare engagerade i sociala konversationer och deltog mer i fysiska aktiviteter. 

Antalet observationer av oro var lägre för experimentgruppen vid uppföljningen efter studien, 

men denna skillnad var inte statistiskt signifikant (Alessi, Martin, Webber, Kim, Harker, 

Josephson, 2005). 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Många olika åtgärder kan hjälpa dementa med oroligt beteende och sömnstörningar. 

Åtgärderna behöver anpassas till varje individs personlighet (Alessi et al., 2005; Hicks-Moire et 

al., 2008; Huang et al., 2005; Lee et al., 2007; Ragneskog et al., 2001; Richards et al., 2005; 

Sansone et al, 2000; Svansdottir et al., 2006). Att kombinera flera åtgärder är effektivt för att 

lindra både oroligt beteende och sömnstörningar (Alessi et al., 2005; Hicks-Moire et al., 2008; 

McCurry et al., 2005). 

Aktivering motverkar sömnstörningar för dementa. (Alessi et al., 2005; Lee et al., 2007; 

McCurry et al., 2005; Richards et al. 2005; Sullivan et al., 2003). Individualiserade aktiviteter 

utifrån varje persons intresse och förutsättningar (Richards et al., 2005), motion (McCurry et al., 

2005; Sullivan et al., 2003) och psykosociala aktiviteter påverkar dementas sömn positivt. Att den 

demente exponeras för mer ljus har också positiv effekt på sömnstörningar (Alessi et al., 2005; 

Dowling et al., 2005; McCurry et al., 2005; Sloane et al., 2007). Detta kan uppnås genom att den 

demente vistas utomhus (Alessi et al., 2005; Dowling et al., 2005) eller genom att göra 

inomhusmiljön ljusare (Dowling et al., 2005; McCurry et al., 2005). Vidare kan sömnstörningar 

hos dementa lindras genom utbildningsprogram för anhöriga vårdgivare. Detta program 

innehåller sömnhygien, träning i att hantera den dementes beteende, dagliga promenader och mer 

exponering för ljus (McCurry et al., 2005). Sömnstörningar hos dementa kan även lindras med en 

kombination av åtgärder, som att uppmuntra den demente att hålla sig ur sängen dagtid, mer 

exponering för ljus, aktiviteter, anpassning av den nattliga miljön (Alessi et al., 2005).  

Oroligt beteende kan även lindras av lätt massage och beröring (Hicks-Moire et al., 2008; 

Kim et al., 1999; Sansone et al., 2000). Musikterapi som kan lindra oroligt beteende är att den 

demente lyssnar på individuellt anpassad musik (Hicks-Moire et al., 2008; Ragneskog et al., 2001), 

rör sig till musik i grupp (Sung et al., 2006) eller aktivt eller passivt deltar i sånggrupp (Svansdottir 

et al., 2006). Oroligt beteende kan även lindras av aktiviteter (Suang et al., 2006; Svansdottir et al., 

2006) och av utbildningsprogram för anhöriga vårdgivare som innehåller individuell anpassning 

av schema och miljö (Huang et al., 2003). 
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Resultatdiskussion 

Uppsatsförfattarna anser att resultatet talar för att omvårdnadsåtgärderna som vidtas för att 

lindra dementas sömnstörningar bör anpassas individuellt (Alessi et al., 2005; Huang et al., 2005; 

Lee et al., 2007; Richards et al., 2005). Flera artiklar som undersöker ljusets betydelse för 

sömnstörningar tyder på att effektiva omvårdnadsåtgärder är utomhusvistelse, bättre ljusintag 

(Dowling et al., 2005) samt bättre belysning i lokalerna (Sloane et al., 2007). Dessa 

omvårdnadsåtgärder tror uppsatsförfattarna kan integreras i den dagliga omvårdnaden av 

dementa, både på äldreboende och i det egna hemmet. Uppsatsförfattarna tror att detta samtidigt 

förbättrar arbetsmiljön för personal och anhöriga vårdgivare. Även dessa har ofta sömnstörningar 

(McCurry, Logsdon, Teri, Vitiello, 2007).  

De informations- och undervisningsåtgärder som framgår av resultatet (Hang et al., 2003; 

McCurry et al., 2005; Testad et al., 2005) anser uppsatsförfattarna är relativt enkla och 

kostnadseffektiva samtidigt som de höjer livskvaliteten både för den demente och för 

vårdgivaren. Eventuellt kan dessa åtgärder också förhindra eller fördröja den dementes flytt till 

äldreboende, tror uppsatsförfattarna. I de studier som undersöker effekten av informations- och 

utbildningsprogram har de anhöriga kontakt med en sjuksköterska under interventionsperioden 

(McCurry et al., 2005; Huang et al., 2003). Uppsatsförfattarna tolkar detta som att det är viktigt 

för de anhöriga att ha en god och kontinuerlig kontakt med sjuksköterska för att få god effekt av 

informations- och utbildningsprogram. Att sjuksköterskan följer upp åtgärderna som vidtas i 

hemmet tror uppsatsförfattarna är en viktig del i förändringsarbetet för att underlätta för de 

anhöriga att fortsätta med åtgärderna.  

Resultatet visar att utbildning av personal på äldreboende har gynnsam effekt (Testad et al., 

2005). Ofta har personal på äldreboenden i Sverige, enligt uppsatsförfattarnas erfarenhet, lite eller 

ingen utbildning i demens och beteendestörningar vid demens. De saknar därför verktyg för att 

hantera oroligt beteende hos de dementa. Uppsatsförfattarna anser att utbildning av personalen 

som arbetar närmast de dementa är en mycket viktig åtgärd, som också är realistisk att genomföra 

på de flesta svenska äldreboenden, både ur praktisk och ekonomisk synpunkt. Denna åsikt är 

förenlig med att det i sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att utbilda och handleda annan 

personal (Socialstyrelsen, 2005). 

En studie av musikterapi har varierande resultat (Ragneskog et al., 2001; ). Uppsatsförfattarna 

tror att det krävs att rätt musik spelas vid rätt tillfälle. Det är inte självklart att den demente vill 

lyssna på det som anhöriga och personal bedömer är hans eller hennes favoritmusik, eller vill 

lyssna på musiken just när den erbjuds. Studien av Ragneskog et al. (2001) visar att dementa 

individers oroliga beteende kan försämras om musik spelas vid fel tillfälle eller om fel musik 
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spelas. Studien är gjord på äldreboende i Sverige, varför resultatet kan tillämpas på svenska 

förhållanden. Uppsatsförfattarna att detta resultat är relevanta för personal på äldreboenden i 

Sverige, där det enligt uppsatsförfattarnas erfarenheter ofta spelas musik för de dementa som inte 

är individuellt anpassad. Ofta står radio eller TV på i de dementas gemensamma utrymmen och 

dementa som själva inte kan uttrycka sin vilja placeras av personalen som publik till olika 

musikevenemang på äldreboendet. Detta tror uppsatsförfattarna att personalen gör för att 

förbättra miljön på äldreboendet och för att glädja den demente. Resultatet av Ragneskogs et al. 

(2001) studie tyder dock på att sådana åtgärder ibland kan ha negativ inverkan på den dementes 

oroliga beteende. Därför anser uppsatsförfattarna att de gemensamma utrymmena bör anpassas 

för att passa alla dementa på boendet. Denna åsikt är även förenlig med Huang et al. (2003) som 

beskriver att oroligt beteende kan lindras genom att åtgärda utlösande faktorer i hemmiljön. 

Litteraturstudiens resultat visar att beröring har en lugnande effekt (Hicks-Moire et al., 2008; 

Kim et al., 1999; Sansone et al., 2000). Uppsatsförfattarna tror att den lugnande effekten gynnar 

sömnen genom att insomningstiden blir kortare. Genomgående i flera studiers resultat är att olika 

omvårdnadsåtgärder för att lindra oroligt beteende och sömnstörningar hjälper bra för stunden 

men effekten är inte kvarstående (Hawranik et al., 2008; Hicks-Moire et al., 2008; Kim et al., 

1999; Ragneskog et al., 2001; Sansone et al., 2000; Svansdottir et al., 2006;). Uppsatsförfattarna 

tror att den lugnande effekten på de dementas oro till viss del kan bero på den närhet och 

uppmärksamhet de dementa får under interventionerna. Det kan förklara varför även 

kontrollgrupperna ibland uppvisar förbättringar (Hawranik et al., 2008). Det tror 

uppsatsförfattarna även kan förklara varför passivt deltagande i sånggrupp kan ge positiva 

effekter (Svansdottir et al., 2006). 

Omvårdnadsåtgärderna som innefattar beröring tror uppsatsförfattarna är speciellt 

användbara för anhöriga till dementa. Enligt uppsatsförfattarnas erfarenheter saknar de anhöriga 

ofta medel för att kommunicera med den demente och deras relation kan ha förändrats i och med 

demenssjukdomens utveckling. Beröring kan därför vara ett bra sätt för de anhöriga att skapa 

kontakt med den demente och samtidigt lindra det lidande som det oroliga beteendet kan 

innebära för den demente. Också personalens relation till den demente tror uppsatsförfattarna 

kan förbättras genom beröring. Ofta krävs en effektiv, snabb och enkel åtgärd för att lindra ett 

oroligt beteende och då tror uppsatsförfattarna att beröring är en realistisk omvårdnadsåtgärd i 

vardagen på Sveriges äldreboenden. 

Litteraturstudiens resultat talar, enligt uppsatsförfattarnas slutsatser, för att det mest effektiva 

för att lindra sömnstörningar och oroligt beteende hos dementa är att kombinera ett flertal 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärder.  
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Metoddiskussion 

Denna systematiska litteraturstudie har ett antal svagheter. De allra flesta studier som 

inkluderats är från andra länder än Sverige och endast ett fåtal är från Norden. Därför finns 

begränsningar i generaliserbarheten av litteraturstudiens resultat, då de inte är anpassade efter 

svenska förhållanden. Vid databassökningarna fick uppsatsförfattarna flera träffar på artiklar som 

inte var tillgängliga i kostnadsfri fulltext eller som var skrivna på andra språk än svenska och 

engelska. Flera av dessa tror uppsatsförfattarna hade inkluderats i litteraturstudien i annat fall, 

vilket kan ha påverkat resultatet. 

För att enbart inkludera aktuell forskning i litteraturstudien valde uppsatsförfattarna att 

exkludera artiklar som publicerades för mer än tio år sedan. Detta har gjort att litteraturstudien 

innehåller de senaste årens forskningsresultat inom området, men det kan även ha gjort att 

artiklar av hög kvalitet uteslutits på grund av att de var för gamla. Valet att enbart inkludera 

artiklar skrivna på svenska och engelska grundades på att uppsatsförfattarna behärskar endast 

dessa två språk tillräckligt väl för att minimera risken för feltolkningar. Flera studier på andra 

språk har därför exkluderats och uppsatsförfattarna kan inte bedöma betydelsen för 

litteraturstudiens resultat om de hade inkluderats.  Artiklar exkluderades även om de var 

litteraturstudier. Dessa artiklar redogör för innehållet i andra artiklar och skulle därför försvaga 

denna litteraturstudies resultat. Att inkludera artiklar som var litteraturstudier kunde dock ha 

bidragit till att ge denna litteraturstudies resultat större bredd genom att omfatta fler artiklar. 

Vidare exkluderades artiklar där endast en del av deltagarna hade en demensdiagnos. Detta 

gjordes för att resultatet inte gällde enbart dementa och därför inte skulle vara generaliserbart till 

population med enbart dementa individer.   

Exklusionskriterium för denna litteraturstudie var artiklar om enbart ljusterapi i form av 

ljuslådor. De dementa placeras framför dessa ljuslådor på ett bestämt avstånd, under en bestämd 

tid och exponerades för en bestämd ljusstyrka. Detta anser inte uppsatsförfattarna är en 

omvårdnadsåtgärd som kan vidtas dagligen på äldreboenden i Sverige för att lindra 

sömnsvårigheter för dementa och därför har dessa artiklar valts bort.  

De granskningsmallar som använts (Forsberg et al., 2008; Willman et al., 2006) för att 

bedöma kvaliteten på artiklarna anser uppsatsförfattarna hade vissa begränsningar. Samma poäng 

gavs för varje punkt, medan uppsatsförfattarna anser att de olika punkterna har olika stor 

betydelse för en artikels kvalitet. Uppsatsförfattarna anser också att flera av punkterna i 

granskningsmallarna är tolkningsbara och därför kan summan av poängen bli olika beroende på 

vem som utför granskningen. För att minska denna felkälla har båda artikelförfattarna separat 
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granskat artiklarna, bedömt deras kvalitet enligt granskningsmallarna och sedan diskuterat dem 

tillsammans punkt för punkt för att bli eniga om varje artikels kvalitetspoäng. 

 

Etisk granskning 

Artikelförfattarna strävar efter att förhålla sig objektiva till vald litteratur, att återge resultat 

sanningsenligt samt att översätta litteratur enligt bästa förmåga. 

 

Projektets kliniska betydelse 

Av tidigare forskning framgår att det finns behov av mer kunskap om omvårdnadsåtgärder 

som kan förbättra sömnen för äldre. I sjuksköterskans roll ingår att ha en helhetssyn och 

uppmärksamma de problem som påverkar hälsan och finna relevanta åtgärder utöver de 

medicinska. Därför behövs forskning för att förse sjuksköterskor med kunskap.  

De resultat som framkommit av litteraturstudien kan tillämpas av sjuksköterskor på 

äldreboenden i Sverige. Flera av omvårdnadsåtgärderna kräver relativt få resurser och är enkla att 

genomföra samtidigt som de har god effekt på oroligt beteende och sömnstörningar. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I den aktuella litteraturstudien har sömnstörningar inte diskuterats i lika hög grad som oroligt 

beteende. Detta beror på att tillräckligt många artiklar om sömnstörningar inte hittades vid 

databassökningarna. Därför tror uppsatsförfattarna att det finns ett fortsatt forskningsbehov 

kring omvårdnadsåtgärder för att lindra sömnstörningar hos dementa. Fortsatt forskning kan 

också vara intressant för flera av de åtgärder som presenteras i denna studies resultat. 

Uppsatsförfattarna anser att fortsatt forskning krävs för att finna tillräckliga evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder som enkelt kan tillämpas vid behov, mot oroligt beteende och 

sömnstörningar hos dementa. Förslag på sådana studier kan vara experimentella, kvantitativa 

studier i de dementas boendemiljö. Det uppsatsförfattarna gärna hade sett mer av är studier som 

undersöker effekten av musik och beröring eftersom det är enkelt genomförbara åtgärder och de 

studier som finns har ibland tvetydiga resultat. Kvalitativa studier i ämnet är värdefulla för att 

belysa de dementas, personalens och anhörigas upplevelser, men intervjuer är mindre lämpliga för 

studier av dementas upplevelser på grund av kommunikationssvårigheter. 
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