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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sömnhygien är till för att minska risken för en dålig sömn eller optimera 
förhållandena för att förbättra sömnen som är i form av råd och restriktioner. Det finns flera 
olika faktorer och tillstånd som kan påverka en persons sömn negativt, samt åldersprocessen 
förorsakar förändringar för de äldres sömn. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka effekten av sömnhygien som en icke-
farmakologisk metod för äldre med sömnstörning. 
Metod: Metoden som har använts är en litteraturstudie med kvantitativ ansats. Studien 
sammanställdes med 11 vetenskapliga artiklar. Analysen gjordes med hjälp av Wilcoxons 
tecken-rangtest. 
Resultat: I resultatet blev det positiva förbättringar på äldres sömn, då musik, avslappning 
och ljusterapi användes, även vid sömnhygieniska råd och sömnrestriktioner förekom 
förbättringar men inte lika ofta och mycket. 
Slutsats: Sömnhygien visade sig ha effekt hos äldre i varierande grad och det var framförallt 
insomningstiden som förbättrades vid införande av sömnrestriktioner. Därigenom bör de här 
icke-farmakologiska metoderna prioriteras för att undvika olika komplikationer hos sköra 
äldre. 
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Inledning 

Schubert, Cruickshanks, Dalton, Klein, Klein och Nondahl (2002) hade i sin studie över 2800 

äldre personer (medelålder 69,3 år) och av dem visade det sig att 21,2 % hade svårigheter att 

somna, 24,1 % vaknade med en svårighet att somna om och 36,2 % vaknade upprepande 

gånger under natten. Enligt Stone, Ensrud och Ancoli-Israel (2008) får äldre nedsatt balans 

och försämrad reaktionstid på grund av otillräcklig sömn och ökad aktivitet under natten. 

Sålunda är sömnproblem både vanligt förekommande bland äldre och orsakar bekymmer på 

dagen. Holm (2010) poängterar att äldre borde behandlas med icke-farmakologiska metoder 

istället för läkemedel. Hauri (1998) föreslår användning av sömnhygien som består av olika 

råd för att förbättra dygnsrytmen, avlägsna störande yttre faktorer eller att ändra sina 

levnadsvanor. 

 

Enligt Holm (2010) kan det inom vården uppstå skador och problem som ska förebyggas 

effektivt. Omfattande läkemedelsanvändning har uppmärksammats som ett globalt problem 

och som i vissa fall även kan påverka patientsäkerheten. Stone et al. (2008) påpekar att det är 

vanligt med sidoeffekter av läkemedel eftersom det påverkar de äldres dagtid och förmåga att 

utföra vardagliga sysslor samt kan leda till olyckor såsom fall. Detta motiverar användandet 

av icke-farmakologiska metoder vid sömnstörningar. 

 

Även om icke-farmakologiska metoder ger färre biverkningar än läkemedel, är det viktigt att 

undersöka om dessa metoder faktiskt har någon effekt på äldres sömn. Genom att göra en 

litteraturstudie kan evidens för sömnhygieniska metoders effekter på äldres sömn fastställas. 

Resultatet kan sedan användas då beslut ska tas om vilken behandling som bör väljas. 

Bakgrund 

Sömnhygien 

Morgan och Closs (1999) poängterar att sömnhygien är till för att minska riskerna för en 

dålig sömn och optimera förhållandena som kan förbättra sömnkvaliteten. En god 

sömnhygien kan sedan utgöra grunden för fortsatt prevention när de huvudsakliga problemen 

är bearbetade. Enligt Morin och Espie (2004) användes termen sömnhygien första gången för 
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20 år sedan av Hauri. Termen beskriver vad personen själv kan göra för att förbättra sin 

sömnstörning och sömn. Vidare beskriver Morin och Espie (2004) att faktorer som kan 

påverka sömnen är koffein, nikotin, alkohol, kost och motion.   

 

Enligt Hauri (1998) är en god sömnhygien regelbunden motion och daglig aktivitet för att 

kunna uppnå bra sömnvanor. Det som kan underlätta möjligheten för att kunna somna på 

natten är att inte ta för många tupplurar på dagarna och undvika sömn, förutom när det är 

dags för sänggåendet. Hauri (1998) betonar vikten av att ha en fast dygnsrytm, minst en 

halvtimmes dagsljus om dagen och undvika starkt ljus på natten. Morin och Espie (2004) 

styrker det här och poängterar att sömnhygien är goda råd för alla eftersom sömnhygien kan 

förhindra utvecklingen av sömnproblem och sömnstörningar. Förebyggande åtgärder för att 

förbättra sömnen innebär att förändra sin livsstil framförallt genom att förändra 

sängkomforten och luftkvalitet till det bättre, samt begränsa belysningen i sovrummet. De 

framför även att en bra sömnhygien kan i sin tur resultera till en mer hälsosam livsstil. 

 

Enligt Morin, Mimeault och Gagné (1999) finns det många olika icke-farmakologiska 

metoder som kan användas för att förbättra sömnen som till exempel dagsljus, 

sömnrestriktioner som ger begränsad tid i sängen och olika former av avslappningsövningar. 

De icke-farmakologiska metoderna kan innebära utbildning och vägledning om hur sömnen 

kan förbättras. I den här studien kommer de olika koncepten att användas eftersom dessa 

ingår i sömnhygien. 

Sömnstörning 

Enligt Asp och Ekstedt (2009) är den sammanfattande klassificeringen av sömnstörning en 

försämring av sömnens kvalitet och kvantitet som har ett samband med dygnsrytmen eller 

psykologiska problem. De olika klassificeringar som ses som vanligast är insomnier vilket 

förorsakar för lite sömn medan hypersomnier innebär för mycket sömn och sömnighet. Den 

tredje är parasomnier där det sker avvikelser från personens normala sömnmönster utan att 

sömnlängden påverkas. För diagnostisering av sömnstörningar finns det olika manualer och 

de är ICD-10 (The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, 1990), DSM-

IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013) och ICSD (The 

international Classification of sleep disorders, 2001). Till exempel enligt DSM-IV indelas 

insomnier i insomnia disorder (insomni sjukdom) respektive hypersomnolence disorder 
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(sömnighet sjukdom) som kan både vara primär eller sekundär orsakad på grund av olika 

medicinska tillstånd (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013). 

 

Enligt Morin och Espie (2004) för att uppfylla kriteriet insomni krävs det att insomningstiden 

och/eller antalet uppvaknanden under natten överstiger 30 minuter med en sömneffektivitet 

lägre än 85 %. Likaså om personen vaknar på morgonen tidigare än vad som önskades och 

inte kan somna om igen med en total sömntid som inte överstiger 390 minuter, däremot är det 

individuellt hur mycket sömn som behövs. Därför borde inte kriteriet insomni övervägas 

enbart utefter den totala sömntiden samt värdera utefter personens subjektiva upplevelse 

angående sömnen. 

Sömn hos äldre 

När det gäller åldersprocessen framför Läkemedelsverket (2014) samt Ohayon, Carskadon, 

Guilleminault och Vitiello (2004) att sömnen förändras genom att dröm-sömnen (REM-

sömnen) blir mindre och det blir mer av den ytliga sömnen (N1, N2). På grund av den ökande 

mängden ytlig sömn kan det leda till flera nattliga uppvaknanden hos äldre personer. Neikrug 

och Ancoli-Israel (2009) påstår att det leder till patologiska sömnproblem, men det är också 

vanligt att sjukdomstillstånd förorsakar eller vidmakthåller de äldres sömnproblem. Det kan 

även vara på grund av medicinska, livs- och miljöförändringar. Launois, Pépin och Lévy 

(2007) framför att ett sjukdomstillstånd kan förorsaka funktionsnedsättningar, en lägre 

dagtidsfunktion och längre psykomotorisk reaktionstid och därigenom kan grundsjukdomen 

leda till sömnproblem. Både Jansson och Linton (2007) samt Läkemedelsverket (2014) 

framför att psykologiska faktorer och insomni är relaterade till varandra eftersom faktorer 

som stress, ångest och livsförändringar kan förorsaka insomni. Jansson och Linton (2007) 

poängterar även att de olika psykologiska faktorerna upprätthåller en ihållande insomni, samt 

att insomni kan ge upphov till dessa faktorer. 

 

Foley, Ancoli-Israel, Britzc och Walsh (2004) framför i sin studie att de flesta äldre hade ett 

eller flera sjukdomstillstånd och personer som var 65–85 år hade stor komorbiditet (fyra eller 

fler tillstånd). Det visades att flera olika sjukdomar såsom depression, hjärtsjukdomar och 

minnesproblem samt kroppslig smärta förknippades med en mer uttalad insomni. Medan vid 

sjukdomar som fetma, diabetes och lungsjukdomar fanns det andra sömnrelaterade problem 

såsom dagtrötthet och otillräcklig sömn. Foley et al. (2004) poängterar dessutom att det fanns 
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ett samband mellan sömnkvaliten och de medicinska tillstånden för deltagarna (40 procent), 

eftersom de som hade stor komorbiditet uppfattade sömnkvaliten som någorlunda eller dålig. 

Äldre 

När det gäller kronologiska åldrandet har de flesta länder godkänt definitionen av äldre som 

65 år men FN:s överenskomna ålder är 60 år för att hänvisa till den äldre befolkningen. 

(World Health Organization, 2013). FN:s definition av äldre kommer att användas i den här 

studien. 

Teoretisk referensram 

Hendersons (1982) omvårdnadsteori fokuserar inom de grundläggande behoven för patienten. 

Där definitionen av omvårdnad är att sjuksköterskan ska hjälpa personen, både vid sjukt och 

friskt tillstånd med utgångspunkt att främja hälsa eller tillfrisknande. Människan har 14 

grundläggande behov där varje person har sitt egna och unika sätt att tillfredsställa behoven 

på. De grundläggande behoven ska sjuksköterskan hjälpa patienten att tillfredsställa, antingen 

med eller utan stöttning, eller få möjligheten att kunna utföra det själv. Sömn och vila är ett 

av de 14 grundläggande behoven som Henderson (1982) nämner. Sjuksköterskan kan 

använda sig av beprövade metoder som är icke-farmakologiska som kan ha en bra effekt på 

patientens sömn istället för att använda sig av sömntabletter. Henderson (1982) menar att 

naturlig sömn är när patienten känner sig trött innan sänggåendet och är nöjd med dagen som 

har gått. Sjuksköterskan bör se till att patienten har en trivsam stund innan sänggåendet 

genom att lyssna på lugn musik och slappna av. På natten ska sjuksköterskan se till att 

patienten inte upplever störande ljud, obehagliga lukter och syner. De här olika koncepten 

som Hendersson nämner kopplas även samman till sömnhygien.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka effekten av sömnhygien som en icke-farmakologisk 

metod för äldre med sömnstörning. 

Metod 

Den valda designen som genomfördes var litteraturstudie med en kvantitativ ansats. Enligt 

Lyckehage (2012) är en litteraturstudie till för att kunna utveckla och fördjupa sig inom olika 

huvudområden för omvårdnad genom att granska texter som redan existerar. Enligt Olsson 
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och Sörensen (2011) är arbetsmaterialet utformat med siffror vid användningen av kvantitativ 

metod. 

Datainsamling 

För datainsamlingen har vetenskapliga artiklar sökts i referensdatabaserna PubMed och 

CINAHL, som finns tillgängliga vid Blekinge Tekniska Högskola. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) finns det artiklar i PubMed som är under arbete och det innebär att 

artiklarna inte har fått några MeSH-termer ännu. I PubMed användes sökorden: sleep 

hygiene, sleep disorders, sleep, nursing, hygiene, circadian rhythm, insomnia, sleep quality, 

improve, chronobiology disorders, abnormal sleep patterns, abnormal wake patterns, 

nonpharmacological treatment, nonpharmacological interventions, nonpharmacological, 

comorbid insomnia, sleep initiation, maintenance insomnia, dyssomnias/nursing, dyssomnias, 

dyssomnias/therapy, light, noise, music, air pollution indoor, relaxation, behavior therapy, 

behavioral treatment, sleep initiation and maintenance disorders, older adults, self-

relaxation, light exposure, bright light treatment, older, brief behavioral treatment, music 

therapy, motion, photoperiod, sleep restrictions, bed restrictions, exercise, activities of daily 

living, exercise/methods och activities of daily living/methods. I CINAHL användes 

sökorden: sleep hygiene, insomnia, sleep disorders, non-pharmacological, effect, sleep, aged, 

hygiene, bright exposure och circadian rhythm (se bilaga 1). Vid datainsamlingen har 

sökorden kombinerats med booleska sökoperatorer som AND och OR med hjälp av 

uppslagsverk, såsom MeSH-termer i PubMed medan Cinahl Headings i CINAHL samt 

fritextsökningar. Vid datainsamlingen har även manuell sökning använts, då Willman et al. 

(2011) menar att sökningarna i databaserna ska kompletteras med ytterligare sökningar. 

Manuell sökning innebär att referenslistorna i de funna artiklarna ses igenom, för att på så sätt 

hitta ytterligare studier som kan ha förbisetts vid databassökningen. Det fanns även i 

referensdatabasen PubMed något som kallades relaterad sökning som också sågs igenom för 

att ännu mer vidga chanserna att hitta artiklar. 

Urval 

Inklusionskriterierna för urvalet var artiklar med personer som var 60 år eller äldre. De äldre 

skulle också ha sömnstörning. De vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 

1990–2014, skrivna på engelska samt peer-reviewed. Artiklarna som inkluderades var 

kvantitativa. 
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Fyratusen etthundrasjutton artiklar lästes igenom först på titelnivå för att se vilka som kunde 

tänkas vara relevanta. Därefter lästes 256 abstrakt och en utifrån relaterad sökning varav 245 

exkluderades på grund av att det inte stämde överens med inklusionskriterierna. Det valdes 

även fem artiklar med manuell sökning. Det resulterade till 17 återstående artiklar som 

kvalitetsgranskades för att bedöma det vetenskapliga värdet (se figur 1). Enligt Willman et al. 

(2011) är det för att granska i vilken utsträckning forskaren följer sin kvantitativa metod som 

ska utvärderas utefter validitet och dennes användbarhet. Resultatet av kvalitetsgranskningen 

redovisas i tabell (se bilaga 3). Det framförs av Olsson och Sörensen (2011) att det ges ut en 

poäng för varje fråga vid ett positivt svar, medan noll poäng vid ett negativt svar eller om det 

är okänt. När väl poängen var satta omvandlades dessa till en procentsats, som delades upp i 

en sammanfattande bedömning av kvaliteten med låg, medel och hög. Olsson och Sörensen 

(2011) poängterar att låg kvalité är mellan 60-69 %, medel 70-79 % och för hög 80-100 %. 

De anser dessutom att de under 60 % inte ska inkluderas i resultatet. I föreliggande studie 

sattes dock en något strängare kvalitetsgräns vid 70 %. Det blev tre som exkluderades på 

grund av låg kvalité samt tre som inte svarade mot syftet (se figur 1) och det resulterade att 

11 artiklar inkluderades (se bilaga 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Flödesschema för litteraturstudie 

Skalor och mätinstrument 

Flertalet olika instrument har använts i de ingående studierna, både subjektiva och objektiva 

mått (se bilaga 3). 

Visual analogue scale (VAS)  

VAS är ett instrument för att mäta den subjektiva upplevelsen som utvärderar dagtidströtthet 

på en skala från noll till 100. Noll betyder absolut ingen känsla av trötthet och 100 är känsla 

4 117 
256 abstrakt 

+ 1 relaterad sökning 

245 artiklar 

exkluderades 

+ 5 manuell 

sökning 

17 artiklar för 

kvalitetsgranskning 

11 artiklar 
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3 låg kvalité 

3 passar inte syftet 
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av mycket trötthet som varar hela dagen. Det är alltid personen själv som får fastställa sin 

aktuella trötthetskänsla (McCormack, Horne & Sheather, 1988). 

Stanford sleepiness scale (SSS) 

Skalan mäter den subjektiva upplevelsen av sömnigheten där personer betygsätter sig själva 

från ett till sju. Ett är när personen känner sig aktiv och alert medan sju är att den ”förlorar 

kampen” om att hålla sig vaken. Antingen kan skalan användas vid sänggåendet då det är 

bättre med högre poäng (Johnson, 2003) eller på dagen där det istället eftersträvas efter ett 

lägre poäng (Riedel, Lichstein & Dwyer, 1995). 

Epworth sleepiness scale (ESS) 

Skalan är ett självadministrerat frågeformulär, där frågorna handlar om sömnighet under 

dagen. I frågeformulären används poäng från 0–3 för varje fråga där noll betyder inte alls 

troligt att somna och tre betyder mycket troligt att somna. Sammanlagt kan det bli mellan 0–

24 poäng och desto högre poäng indikerar högre sömnighet (Johns, 1991). 

Pittsburgh sleep quality index (PSQI) 

PSQI är ett självskattningsfrågeformulär för att bedöma sömnkvalitet och störningar. Den här 

självskattningen ger en totalpoäng för de sju olika områdena som är subjektiv sömnkvalitet, 

insomningstid, sömnduration, sömneffektivitet, sömnstörningar, användning av sömnmedel 

och dysfunktion dagtid. Varje fråga ger poäng mellan 0–3 och totalpoängen är mellan 0–21. 

Desto högre poäng indikerar en sämre sömnkvalitet och när det överstiger fem poäng har 

personen dålig sömn (Buysse, Reynolds III, Monk, Berman & Kupfer, 1988). 

Sömntillfredsställelse 

Det är en enkät med frågor som graderar sömntillfredsställelse för en vecka. Graden utses 

med hjälp av en skala från ett till 10 där ett står för ”inte alls nöjd” och 10 ”helt nöjd”( 

Riedel, Lichstein & Dwyer, 1995). 

Sleep impairment index (SII) 

SII är ett instrument där personen själv graderar om sin sömn. Det innebär att personen 

antecknar om för tidigt uppvaknande på morgonen, tillfredställelse av sömn samt andra 

försämringar och obehag på grund av sömnproblem (Smith & Trinder, 2001). Varje punkt är 
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rankad med en femgradig skala och som sedan får en summerad poäng mellan 7–35, desto 

högre poäng indikerar svårare insomni (Pallesen et al., 2003). 

Sömndagbok 

Det är en dagbok där personen dagligen på morgonen skriver om förgående nattsömn och 

beteende samt hur det fungerade förgående dag. De standarder sömnparametrar som ska ingå 

är den tiden som personen kom till sängen och lämnar, insomningstid, antal och längden av 

uppvaknanden under natten, tidpunkten för det sista uppvaknandet, ranka sin dagtrötthet, 

tupplur och medicin/alkoholanvändning (Kirisoglu & Guilleminault, 2004). En del gör om 

dagtrötthet till istället för dagtid vakenhet där de kan gradera mellan 0-5 och desto högre 

poäng desto mer vakna känner de sig på dagen (Pallesen et al., 2003). Det finns dessutom en 

annan vidareutvecklad version av sömndagbok som är Pittsburgh sleep diary som även har 

variabeln insomningstid samt uppvaknande, men i den här versionen ingår också 

sömnkvaliteten (visuell analog skala). Det är till för att kunna räkna ut tiden i sängen, total 

sömntid och sömneffektivitet (total sömntid/tiden i sängen X 100) (Monk et al., 1994). 

Aktigrafi 

Aktigrafi mäter rörelseaktiviteten och ser ut som ett armbandsur. På aktigrafen finns en knapp 

som personen ska trycka på när den går och lägger sig och igen när denne vaknar. Apparaten 

används för att främst se insomningstiden. Samtidigt som aktigrafi används ska det skrivas en 

sömndagbok om säng- och uppstigningstid (Lemola, Ledermann & Friedman, 2013). 

Polysomnografi (PSG) 

PSG är till för att utföra kontinuerliga registreringar för flera olika variabler under sömnen 

såsom sömnstadier, andningsansträngning, kroppsställning, benrörelser och hjärtfrekvens. De 

som är vanligast att registrera med PSG är sömnstadier och andningsfunktion (Bourne, 

Minelli, Mills & Kandler, 2007). 

Dataanalys 

I studien användes metaanalys för att sammanställa resultatet från fem av de inkluderade 

artiklarna. Beräkningar gjordes med Wilcoxon tecken rangtest som används vid parvisa 

observationer av icke-parametrisk data. Willman et al. (2011) framför att ett icke-

parametriskt test är när det inte blir en normalfördelning och/eller när det är för små material.  
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Genom testen jämförs förändringar i mätvärden före och efter intervention, och därmed kan 

också effekten av interventionen på olika sömnmått beräknas. Effektstorlek räknades ut 

genom att dela z värdet med antalet par och varje studie räknades som ett par. Enligt Pallant 

(2007) är ett värde på .1 utgör en liten effekt, .3 medelstor effekt och .5 innebär en stor effekt 

Diff visar skillnaden mellan före och efter behandling medan rang visar hur stor skillnad det 

är. Rangtalet bestäms utefter storleken på differensen och det börjar med den minsta 

differensen vilket benämns som ett. Enligt Segesten (2012); Willman et al. (2011) används 

metaanalys för att sammanställa resultatet av flera studier med kvantitativ ansats i en 

systematisk litteraturöversikt. Petticrew och Roberts (2006) poängterar att analysen ska 

användas när ett antal studier har samma hypotes eller datainsamling. Enligt Olsson et al. 

(2011) går det att få fram om det finns statistisk signifikans, som menas om det föreligger 

tillräckligt stor skillnad emellan till exempel två värden. Ett p-värde <0,05 har ansetts påvisa 

statistik signifikans. För statistiska beräkningar har dataprogrammet SPSS 22.0 använts. 

Resultat  

Sju av inkluderade artiklarna var randomiserad kontrollerad studie varav fyra var klinisk 

kontrollerad studie. Åtta av inkluderade artiklarna var från USA, en från Kina, en från 

Storbritannien och en från Norge. Genom att sammanställa elva valda artiklarna blev det 

sammanlagt 805 personer som resultatet i föreliggande studie baseras på. En av de valda 

artiklarna använde sig av instrumentet Visual analogue scale och två artiklar genomförde 

mätning med Stanford sleepiness scale. Två artiklar hade ett frågeformulär som heter 

Epworth sleepiness scale och två med Pittsburgh sleep quality index. En av artiklarna 

använde sig av sömntillfredsställelse enkät och en med ett instrument som heter sleep 

impairment index samt sju studier gav personerna en sömndagbok. Fyra artiklar hade 

aktigrafi mätningar och två med polysomnografi. Utöver mätinstrumenten har två studier 

använt sig av beteendeobservationer och en studie hade sömnrapport genom telefon. 

 

Samtliga interventioner i studierna kan sägas utgöra olika former av sömnhygien, där 

forskarna i vissa studier valt att lägga extra tyngd på vissa aspekter av sömnhygienen. Detta 

kan till exempel vara ljusbehandling, avslappningsövningar eller musik. I andra studier har 

sömnhygien angripits på ett bredare sätt genom både aktivering på dagtid, ljusexponering och 

reduktion av störningar på natten (se tabell 1). 
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Tabell 1 Förändring av utfallsmått på sömn då musik, avslappning och respektive ljusterapi betonades som den 

främsta sömnhygieniska åtgärden 

                                     Insomningst
id 

Uppvakna
nden 

Total 
sömntid 

Sömnkvalite
t/sömntillfre
dsställelse 

Dagvakenhe
t 

Sömneffe
ktivitet 

Musik 
Johnson 2003  
Lai et al. 2005 
 

 
+ 
+ 

 
  + 
UE 

 
UE 
+ 

 
UE 
+ 

 
UE 
UE 

 
UE 
+ 

Avslappning 
Bliwise et al.1995 
Sun et al. 2013 
Pallesen et al. 2003 

 
+ 
UE 
+ 
 
 

 
UE 
UE 
+ 
 

 
+ 
UE 
+ 

 
UE 
+ 
UE 

 
UE 
+ 
+ 

 
UE 
UE 
+ 

Ljusterapi 
Kirisoglu et al. 2004 

20 min                                     
45 min 
 
Kombinerad intervention 

Alessi et al. 2005               
Ouslander et al. 2006 

 
Sömnhygieniska råd  
Buysse et al. 2011 
Riedel et al. 1995 
 
Sömnrestriktion 
Buysse et al. 2011 
Pallesen et al. 2003 
Riedel et al. 2001 
Riedel et al. 1995 
Bliwise et al. 1995 

 
 
+ 
+ 
 
 
UE 
- 
 
 
EP 
+ 
 
 
EP 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
UE 
UE 
 
 
- 
- 
 
 
EP 
+ 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
UE 

 
 
+ 
+ 
 
 
- 
- 
 
 
EP 
+ 
 
 
- 
+ 
- 
- 
+ 

 
 
UE 
UE 
 
 
UE 
UE 
 
 
UE 
+ 
 
 
UE 
UE 
+ 
+ 
UE 

 
 
+ 
+ 
 
 
+ 
+ 
 
 
UE 
+ 
 
 
UE 
+ 
+ 
+ 
UE 

 
 
UE 
UE 
 
 
0 
0 
 
 
EP 
+ 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
UE 

+ indikerar förbättring, - indikerar försämring, 0 indikerar oförändrat tillstånd, UE= undersöktes inte och EP= 

inte påvisbar. 

 

För de elva artiklarna har det sammanställts en tabell utifrån positiv, negativ eller ingen 

förändring från före till efter behandling (se tabell 1). Två av de inkluderade artiklarna har 

fokuserat på att ge musik i samband med sänggåendet. En av artiklarna genomförde ljusterapi 

med två olika behandlingstider och i tre av artiklar använde avslappning. Två fokuserade på 

intervention med flera olika moment och två med sömnhygieniska råd. De resterande 

artiklarna fokuserade på olika former av sömnrestriktioner. EP i tabell 1 betyder att måtten 

inte är påvisbara på grund av att artikeln har fler mått på olika mätinstrumenten. 

 

Två studier la extra vikt vid att kombinera sömnhygien med musik (Johnson, 2003; Lai et al., 

2005) och båda studier kunde visa att insomningstiden förkortades (se tabell 1). Lai et al. 

(2005) visade dessutom en förbättring i total sömntid, upplevd sömnkvalitet och 
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sömneffektivitet. Studien av Johnson (2003) visade på en förbättring med minskning av 

antalet uppvaknanden under natten. 

 

Tre studier la extra stor vikt vid avslappning samband med sänggåendet. Avslappningen 

varierade något mellan studierna. Två av studierna (Bliwise et al., 1995; Pallesen et al., 2003) 

visade kortare insomningstid och längre total sömntid av interventionen. Både Sun et al. 

(2013) och Pallesen et al. (2003) visade att vakenhet på dagen förbättrades. Utöver detta sågs 

positiva effekter på antal uppvaknanden under natten och sömneffektivitet (Pallesen et al. 

2003), samt för sömnkvalitet (Sun et al., 2013) (se tabell 1). 

 

Endast en studie la tonvikten vid ljusbehandling tillsammans med sömnhygien mot 

sömnbesvär. Två grupper fick ljusbehandling men med olika lång tid (20 minuter respektive 

45 minuter) för att se om det fanns någon skillnad i effekt beroende på tiden (Kirisoglu et al., 

2004). Båda grupper förbättrade sin sömn avseende insomningstid, total sömntid och 

vakenhet på dagen. Skillnaden före och efter intervention var signifikant för båda grupper, 

det vill säga, oavsett om interventionen gavs i 20 minuter eller 45 minuter (se tabell 1).  

 

Två studier hade en kombinerad intervention (Alessi et al., 2005; Ouslander et al., 2006). 

Båda studierna visade att vakenheten på dagen förbättrades, däremot kunde ingen av dem 

påvisa förändringar i sömneffektivitet. För båda studierna har det blivit en försämring av 

deras sömn för antalet uppvaknaden under natten blev fler och total sömntid blev kortare. 

Ouslander et al. (2006) visade dessutom på en försämring för insomningstiden eftersom det 

tog längre tid för de äldre personerna att somna. 

 

Två studier fokuserade på sömnhygieniska råd med information för att kunna förbättra de 

äldres sömn (Buysse et al., 2011; Riedel et al., 1995). Vid sömnhygieniska råd blev det för 

Riedel et al. (1995) en positiv förbättring för alla utfallsmått och Buysse et al. (2011) 

undersökte inte sömnkvalitet samt dagvakenhet och resterade kunde inte sammanställas 

eftersom det inte var påvisbart för det användes flera olika mätinstrument (se tabell 1). 

 

Fem studier har fokuserat på sömnrestriktion där fyra av fem fick positiv förbättring för 

uppvaknande och sömneffektivitet (se tabell 1). Bliwise et al. (1995), Pallesen et al. (2003), 

Riedel et al. (1995) och Riedel et al. (2001) fick positiv förbättring för insomningstid. För 

dagvakenhet blev det en positiv förbättring för Pallesen et al. (2003), Riedel et al. (1995) och 
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Riedel et al. (2001). För Riedel et al. (1995) och Riedel et al. (2001) blev det en positiv 

förbättring för sömnkvalitet. Bliwise et al. (1995) och Pallesen et al. (2003) fick positiv 

förbättring för total sömntid men för Buysse et al. (2011), Riedel et al. (1995) och Riedel et 

al. (2001) blev det en försämring.  

 

Fem artiklar som genomförde sömnrestriktioner sammanfördes genom metaanalys (Bliwise 

et al., 1995; Buysse et al., 2011; Riedel et al., 1995; Riedel et al., 2001; Pallesen et al., 2003). 

De kunde sammanföras eftersom interventionen med sömnrestriktion var likvärdig, pågick 

ungefär lika länge och hade desamma datainsamling. Det framkom att antalet minuter för 

insomning minskade och två av studierna visade också en längre total sömntid. Statistisk 

signifikans kunde enbart påvisas för insomningstid (p=0,043) med en liten effektstorlek 

(0,20). Fyra av fem artiklar sammanfördes även i samma tabell för uppvaknanden under 

natten och sömneffektivitet. Sammanställningen visade på en förbättring eftersom det blev en 

minskning av vaken tid under natten och sömneffektiviteten ökade (se tabell 2). 

 

Tabell 2 Resultat av fem artiklar med sömnrestriktioner via självrapportering 

Insomningstid (medelvärde i min) P-värde Effektstorlek 
     0,043 0.20 
Intervention Före Efter Diff Rang   
Buysse et al, 2011 (n=36) 42,54 19,71 -22,83 2   
Riedel et al, 2001 (n=22) 35,33 22,60 -12,73 1   
Pallesen et al, 2003 (n=29) 83,12 51,60 -31,52 4   
Riedel et al, 1995 (n=25) 60,1 27,4 -32,7 5   
Bliwise et al, 1995 (n=16) 44,3 21,4 -22,9 3   
   
Total sömntid (medelvärde i min) P-värde Effektstorlek 
     0,893 0.18 
Buysse et al, 2011 (n=36) 342,57 339,47 -3,1 1   
Riedel et al, 2001 (n=22) 327,16 321,17 -5,99 2   
Pallesen et al, 2003 (n=29) 345,7 377,6 31,3 5   
Riedel et al, 1995 (n=25) 290,2 277,0 -13,2 4   
Bliwise et al, 1995 (n=16) 339,8 352,5 12,7 3   
 
Uppvaknanden under natten (medelvärde i min) 

 
P-värde 

 
Effektstorlek 

     0,068 0.23 
Buysse et al, 2011 (n=36) 52,06 28,02 -24,04 2   
Riedel et al, 2001 (n=22) 65,56 39,15 -26,41 3   
Pallesen et al, 2003 (n=29) 55,71 43,13 -12,58 1   
Riedel et al, 1995 (n=25) 68,1 37,2 -30,9 4   
 
Sömneffektivitet (%) 1 

 
P-värde 

 
Effektstorlek 

     0,068 0.23 
Buysse et al, 2011 (n=36) 78,58 87,33 8.75 1   
Riedel et al, 2001 (n=22) 70,48 79,92 9,44 2   
Pallesen et al, 2003 (n=29) 62,05 74,34 12,29 3   
Riedel et al, 1995 (n=25) 61,7 74,9 13,2 4   
1 Total sömntid/tiden i sängen X 100 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien var en litteraturstudie med kvantitativ ansats, där vetenskapliga artiklar om 

sömnhygieniska åtgärder bland äldre sammanställdes. Studiens grundtanke var att undersöka 

om olika sömnhygieniska varianter som en icke-farmakologisk metod kan leda till en bättre 

sömn bland äldre. För att kunna genomföra en statistisk beräkning framför Billhult och 

Gunnarsson (2012) att det väljs ut ett urval som är representativ för den population som avses 

att undersöka. Eftersom syftet med studien var att kunna bilda sig en uppfattning om det 

rådande kunskapsläget gällande sömnhygien hade inte en enskild empirisk studie kunnat 

bidra till ett fullständigt svar på syftet. Eftersom Willman et al. (2011) lyfter fram att det har 

ställs högre krav inom Hälso- och sjukvården att behandlingarnas effekt ska ha sin grund från 

vetenskapliga rön. Därigenom för att kunna ha en möjlighet till en evidensbaserad omvårdnad 

ska det hela tiden vara utefter den bästa vetenskapliga grunden. Därför poängterar Rosén 

(2012) att det kan vara nödvändigt att genomföra en litteraturstudie för att få fram de studier 

som existerar. Eftersom Rosén menar att det blir hela tiden svårare att kunna få en möjlighet 

att hålla sig uppdaterad inom olika områden. Alltså är det en fördel att genomföra en 

litteraturstudie inom ett visst område som leder till att det blir enklare för Hälso- och 

sjukvården att erhålla sig fakta inom en vetenskaplig grund. Rosén (2012) betonar att 

nackdelen kan vara att studien formas utefter skribenternas åsikter. Det som hade kunnat ses 

som en fördel med en empirisk studie hade då varit samma utfallsmått och mätinstrument 

som hade kunnat användas. Därigenom kan data samlas in på individnivå istället för 

gruppnivå som kan ge mer exakta beräkningar och sammanställningar av data. 

 

Innan sökningen påbörjades fanns det ingen uppfattning om hur mycket forskning som 

existerade inom området. Sökningarna gjordes av båda författarna på varsitt håll för att få 

fram så många artiklar som möjligt. För att få fram artiklarna användes initialt sökordet 

sömnhygien men eftersom det resulterade i få artiklar söktes det även på olika områden inom 

sömnhygieniska metoder som till exempel musik, avslappning och ljusbehandling. Sökordet 

nonpharmacological användes också för att vara ännu mer säkra på att artiklar som passade 

studiens syfte inhämtades. Ytterligare sökord såsom sleep disorders och andra synonymer 

användes också, eftersom en av inklusionskriterierna för den här studien var att de äldre hade 

någon form av sömnstörning. Många artiklar vid sökningen var kvalitativa och exkluderades 
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eftersom de inte svarade mot syftet för den här studien. Referensdatabaserna som användes 

var PubMed och CINAHL. Användandet av flera databaser kan ses som en styrka och 

Willman et al. (2011) poängterar att vid en litteraturstudie bör sökningarna ske i flera 

elektroniska databaser för att få en tillfredställande omfattning. När det söktes artiklar 

användes MeSH-termer i PubMed medan Cinahl Headings i CINAHL med söktermerna 

AND och OR. Eftersom Willman et al. (2011) poängterar att det inte räcker att bara skriva 

ämnesord i sökrutan utan att sökord också bör hämtas ur uppslagsverk för att välja ut korrekta 

ord. För att dessutom kombinera olika söktermer kan det ske genom ett avgränsat område 

med AND, eller mer bredare sökning med OR. 

 

Fem av artiklarna hittades i PubMed med olika sökkombinationer samt fem hittades genom 

manuell sökning och en i CINAHL. Något som kan ha bidragit med att det inte hittades 

många artiklar är inklusionskriterierna. Ett sätt att ytterligare expandera sökningen på hade 

kunnat vara att inte ha några begränsningar gällande publiceringsår eller språk. Detta 

alternativ valdes inte till föreliggande studie då författarna endast kunde läsa studier skrivna 

på engelska eller svenska och att det eftersträvades att inkludera så aktuella studier som 

möjligt. Äldre studier skulle kunna spegla omständigheter och förhållanden som inte längre 

existerar och därmed skulle också beskrivna effekter av interventionerna inte vara 

tillförlitliga. Studien hade först inklusionskriterien 65 år eller äldre men det blev inte 

tillräckligt med artiklar, vilket resulterade i att det fick ändras till 60 år. Trots åldersgränsen 

60 år, gjordes sökningar i databaserna med begränsningen 65 år. Detta för att 60 år inte var en 

valbar begränsning. Alternativet att inte använda någon begränsning valdes bort, då antalet 

artiklar skulle ha blivit så stort att en genomgång blivit ohanterbar. 

 

Efter att ha granskat artiklarna exkluderades tre artiklar på grund av dålig kvalitet och tre som 

inte svarade på syftet. Kvaliteten på artiklarna var från 70 % för att styrka studiens resultat 

men däremot kan artiklar ha missats som hade kunnat inkluderas i resultatet ifall kriteriet 60 

% hade använts, vilket rekommenderas av Olsson och Sörensen (2011). Artiklarna som 

bedömdes ha 60 % i kvalitetsbedömningen exkluderades bland annat för att 

undersökningsgruppen var på 10 personer eller färre, eller att de inte hade tillräckligt med 

data. Willman et al. (2011) betonar att vid en enskild granskning kan det bli mindre risk för 

en missvisande granskning. Därför valdes att granska artiklarna enskilt av författarna på var 

sitt håll för att få mer trovärdig granskning därefter diskuterades bedömningarna mellan 

författarna tills enighet kring en gemensam kvalitetsbedömning nåddes. Geografiska 



 

19 
 

begränsningar har inte gjorts i studien, för att det anses att sömnhygien kan användas överallt 

och att kulturella skillnader inte bör ha inverkan på resultatet. Elva artiklarna som 

inkluderades i studien använde inte likadana mätinstrument, hade olika intervention eller att 

de inte undersökte lika länge och därför kunde inte alla elva användas i metaanalys utan sex 

artiklar fick bara redovisas i en sammanställd tabell utifrån positiv, negativ eller ingen 

förändring. Metaanalys som analysmetod i föreliggande studie var rätt val eftersom de fem 

artiklarna samlade in data med hjälp av sömndagbok utefter olika utfallsmått. Eftersom 

Petticrew och Roberts (2006) framför att det ska vara desamma datainsamling vid en 

metaanalys. Det som kunde ses som mindre bra vid användning av metaanalys var att de 

resterande sex artiklarna hade inte desamma datainsamling och det resulterade till en annan 

form av sammanställning med positiv, negativ eller ingen förändring. Därigenom blev det 

omöjligt att visa exakta värden. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka effekten av sömnhygien som en icke-farmakologisk 

metod för äldre med sömnstörning. Det framkom i resultatet att musik, avslappning och 

ljusterapi är de främsta sömnhygieniska åtgärderna. Henderson (1982) framför att lugn musik 

kan leda till en trivsam stund före sänggåendet som kan göra de äldres sömn bättre. Både 

Henderson (1998); Morin, Mimeault och Gagné (1999) lägger vikt på att 

avslappningsövningar kan användas för att förbättra sömnen och föreliggande studie styrker 

detta. Enligt Hauri (1998); Morin, Mimeault och Gagné (1999) är dagsljus viktigt för att 

underlätta sömn vilket styrks av föreliggande studie.  

 

Två studier hade kombinerad intervention där dagvakenheten blev bättre, därför att de äldre 

personerna fick dagsljus och daglig aktivitet. Hauri (1998) anser att dagsljus är nödvändigt 

för att kunna sova bättre på natten. Däremot blev det ingen förbättring för de äldres nattsömn 

och det kan bero på att försöken med interventioner inte pågick så länge. Parallellt visade 

studierna olika resultat. Studien av Alessi et al. (2005) som pågick i fem dygn med 

sömnrestriktioner resulterade i kortare vakenperioder under natten medan studien av 

Ouslander et al. (2006) som pågick i 17 dagar resulterade i en del försämringar av sömnen (se 

tabell 1). Det som kan ha förorsakat de olika resultaten är att de enbart har utfört objektiva 

mätningar i studierna. Morin och Espie (2004) framför att personernas subjektiva 

sömnupplevelse bör beaktas då det ofta är individuellt hur mycket sömn äldre personer 

behöver. 
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Två studier fokuserade på sömnhygieniska råd och Riedels et al. (1995) studie visade på 

positiva förbättringar. Morin och Espie (2004) styrker detta genom att visa att personer med 

hjälp av sömnhygien kan få förbättrad sömn. Studien av Buysse et al. (2011) kunde inte 

användas vid sammanställning utifrån positiv, negativ eller ingen förändring, eftersom den 

studien hade flera olika mätmetoder. Det som kunde ses i den senaste studien var att de 

objektiva mätningarna inte visade på någon förändring. Däremot blev det förbättring utifrån 

en subjektiv mätning. Även här lyfter Morin och Espie (2004) fram att hänsyn bör tas till 

personens subjektiva sömnupplevelse då de upplevda förbättringarna inte är påvisbara med 

objektiva mätningar.  

 

I fem studier med sömnrestriktion minskade den totala sömntiden för tre av fem studier. 

Sömnrestriktioner innebär att nattsömnen kortas ner för att personen ska få lättare att somna 

omedelbart vid sänggåendet istället för att ligga vaken en lång stund. En kortare total sömntid 

kan därför vara eftersträvansvärt. Morin och Espie (2004) poängterar att en persons totala 

sömntid är individuell och därigenom går det inte att anta att personen lider av sömnproblem. 

Trots att den totala sömntiden blev kortare i tre av studierna, kan sömnkvaliteten ha upplevts 

som bättre, eftersom personerna sov mindre på dagarna. Hauri (1998) lyfter även fram att det 

kan vara lättare att sova på natten om personen inte sover för mycket på dagarna. Dessutom 

kan sömnrestriktion resultera i en bättre dagsvakenhet eftersom de äldre personerna somnade 

snabbare och detta kan leda till en mer fulländad sömn. 

 

Sömnhygien är bättre för de äldres sömn än läkemedelskonsumtion. En orsak kan vara att 

sömnhygien inte är så kostnadskrävande. Det är även bättre med icke-farmakologiska 

metoder eftersom de kan resultera i en hälsosammare livsstil. De äldre personerna slipper 

biverkningar orsakade av sömnmedel såsom en sämre dygnsrytm, som kan leda till fall och 

begränsningar av vardagliga sysslor. Det är därför viktigt att hitta alternativ till 

läkemedelsbehandling vid sömnproblem. 

Slutsatser 

I resultatet framkommer att musik, ljusbehandling och avslappning har en positiv effekt på 

sömn. Beroende på hur mycket förbättring det blev var utifrån hur interventionen gick till 

väga, hur länge studien pågick samt vilken icke-farmakologisk metod som genomfördes. 

Sömnhygieniska råd samt sömnrestriktion visade sig också ge en bättre sömn för de äldre. 
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Däremot behövs det mer underlag angående råd eftersom det enbart var två studier som hade 

fokus på den här åtgärden. Det behövs fler studier för en bättre evidens och framförallt på 

grund av att det finns för få studier på enbart den äldre populationen inom det här området. 

Detta behövs eftersom en övervägande del forskning har inkluderat flera olika åldersgrupper i 

en och samma studie och/eller specificerat utefter en sjukdomsdiagnos. Framtida 

forskningsförslag skulle därför kunna vara att hålla sig till den äldre åldersgruppen samt att 

det utförs under en längre tid med kontinuerliga uppföljningar för att kunna se om det 

verkligen sker en förbättring med tiden på lång sikt. Icke-farmakologiska metoder har inga 

biverkningar som läkemedel utifrån det som har framkommit i de inkluderade artiklarna. 

Genom att prioritera sömnhygien kan komplikationer som fallrisk undvikas, vilket kan uppstå 

på grund av biverkningarna från läkemedel. 

Självständighet  

Nadira och Madeleine har skrivit inledning/problematisering tillsammans. Bakgrunden har 

även sammanställts tillsammans, men Nadira har varit huvudansvarig för sömnhygien och 

Madeleine för sömnstörning/sömn hos äldre. Vid datainsamlingen för vetenskapliga artiklar 

har Madeleine och Nadira sökt artiklar i databaserna på två olika håll. Artiklarna som hittades 

lästes av båda, därefter diskuterade och valdes ut tillsammans. Kvalitetsgranskning av 

artiklarna gjordes enskilt och sedan diskuterade fram ett gemensamt beslut. Resultat, 

tabellerna och bilagor har delats upp på ungefär hälften var, därefter bytt för att läsa den 

andra delen för att eventuellt tillägga mer fakta. Resultatdiskussion och metoddiskussion har 

skrivits av både Madeleine och Nadira tillsammans genom att växelvis skriva på datorn. 

 

Föreliggande studie genomfördes i samarbete med Blekinge kompetenscentrum, som ett 

delarbete i ett pågående projekt om icke-farmakologiska metoder inom hälso- och sjukvård. 

Blekinge kompetenscentrum arbetar med icke-farmakologiska metoder och 

läkemedelsgenomgångar för äldre (Forskning och utveckling, FoU-Äldre, 2010). 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

(Sleep”[Mesh]) AND 
“Hygiene”[Mesh] 3 

10 140228 2 0 

(“Sleep Disorders”[Mesh]AND 
Sleep Disorders/nursing”[Mesh] 3 

117 140228 21 2 

(Sleep disorders, Circadian 
Rhythm”[Mesh]  3 

165 140228 8 0 
 

Sleep hygiene AND Sleep disorders 
3 

139 140304 16 1 

Sleep hygiene AND insomnia 3 

 
 

89 140305 5 0 

((Dyssomnia/therapy”[Mesh]) AND 
(”Dyssomnia/nursing”[Mesh] OR) 3 

7 140326 
 

2 0 

(“Dyssomnias”[Mesh]) AND 
“Dyssomnias/nursing”[Mesh] 3 

49 140326 8 0 

“Sleep Disorders, Circadian 
Rhythm” [Mesh] 3 

165 140326 11 0 

((((sleep quality) OR improve) 
AND chronobiology disorders) OR 
abnormal sleep patterns) OR 
abnormal wake patterns 6   
 

135 140326 14 0 

(((((((sleep quality) AND improve) 
OR nonpharmacological treatment) 
OR nonpharmacological 
interventions) OR 
nonpharmacological) AND 
comorbid insomnia) OR sleep 
initiation) OR maintenance 
insomnia 7 

 

1915 140326 58 5 

(Activities of Daily Living”[Mesh]) 
AND “Sleep Disorders”[Mesh] 
 

268 
 
 

140408 
 
 

3 
 
 

0 
 
 

(“Sleep Disorders” [Mesh] AND 
(((“Activities of daily 
Living/methods”[Mesh])) OR 
“Exercise/methods”[Mesh]) 4 

10 140408 2 0 

     
(“Exercise”[Mesh]) AND “Sleep 
Initiation and Maintenance 
Disorders”[Mesh] 4 

 

71 140408 7 0 
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Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

(“Sleep Disorders”[Mesh]) AND 
((“Music Therapy”[Mesh]) OR 
“Music”[Mesh]) 4 

 

36 140408 7 0 

(((“Music”[Mesh]) OR “Music 
Therapy”[Mesh])) AND (“Sleep 
Initiation and Maintenance 
Disorders”[Mesh]) 4 

 

15 140408 2 0 

(“Motion”[Mesh]) AND “Sleep 
Disorders”[Mesh] 4 

 

50 140409 0 0 

(“Sleep Initiation and Maintenance 
Disorders”[Mesh]) AND 
“Motion”[Mesh] 
 

1 140409 1 0 

(“Photoperiod”[Mesh]) AND 
“Sleep Initiation and Maintenance 
Disorders”[Mesh] 4 

 

9 140409 2 0 

((“Sleep initiation and Maintenance 
Disorders”[Mesh])) AND sleep 
restrictions 4 

 

14 140409 1 0 

(“Sleep Disorders”[Mesh]) AND 
sleep restrictions 4 

 

66 140409 2 0 

(bed restrictions) AND “Sleep 
Disorders”[Mesh] 4 

 

5 140409 0 0 

((“Sleep Initiation and Maintenance 
Disorders”[Mesh])) AND bed 
restrictions 4 

 

3 140409 0 0 

(((((“Behavior Therapy”[Mesh]) 
AND behavioral treatment)) AND 
(“Sleep Initiation and Maintenance 
Disorders”[Mesh]))) AND older 
adults 4 

 

70 140409 13 2 

Self-relaxation 3 

 
30 
 

140409 
 

3 
 

0 
 

(self-relaxation) AND (“Sleep 
Initiation and Maintenance 
Disorders”[Mesh]) 

1 
 
 

140409 
 
 

1 
 
 

0 
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Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum 
 

Lästa abstrakt 
 

Antal valda 
artiklar 

(Noise"[Mesh] AND "Dyssomnias" 
[Mesh] 3 

69 140409 5 0 

("Light"[ Mesh]) AND " Sleep 
Disorders" [Mesh] 3 

39 140409 4 0 

(Self-relaxation) AND “Sleep 
Disorders”[Mesh] 3 

1 140409 1 0 

(((light exposure) OR bright light 
treatment)) AND “Sleep 
Disorders”[Mesh])) AND older 4 

36 140409 7 0 

(((light exposure) OR bright light 
treatment)) AND (“Sleep Initiation 
and Maintenance 
Disorders”[Mesh]) 4 

 

58 140409 1 0 

(brief behavioral treatment( AND 
(“Sleep Initiation and Maintenance 
Disorders”[Mesh]) 4 

 

54 140409 6 0 

(((brief behavioral treatment) AND 
“Sleep Disorders”[Mesh])) AND 
elderly 4 
 

61 140409 1 0 

("Music"[Mesh]) AND "Sleep 
Disorders" [Mesh]    3 

 

65 140409 3 0 

("Air Pollution, Indoor"[Mesh]) 
AND "Sleep Disorders [Mesh]    3 

0 140409 0 0 
 
 

("Relaxation"[Mesh]) AND "Sleep 
Disorders" [Mesh] 3 

29 140409 5 0 
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Sökningar i CINAHL 
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum 

 
Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
 

Sleep hygiene 5 

 
147 140303 6 0 

S1 (MM1 "Sleep")   5,424 140304 0 0 
 

S2 (MM "Hygiene")   992 140304 0 0 
 

S1 AND S2 5 140304 3 0 
 

Non-pharmacological AND sleep 
AND hygiene 3 

13 140304 5  0 

Sleep hygiene AND Insomnia AND 
aged 3 

26 140310 3 0 

Sleep hygiene AND effect  3 19 140310 2 1 

Sleep hygiene AND sleep disorders 
AND aged 

24 140310 4 0 

Bright exposure OR Sleep hygiene 30 140326 5 0 

Circadian Rhythm AND Sleep 
hygiene 3 

1 140326 1 0 

     

Relaterad sökning 2  140326 1 1 

Manuell sökning  140311 9 5 

Manuell sökning  140312 1 0  

 

1 Major subjects 
2 Kom upp vid sökningen I PubMed: 
((((sleep quality) OR improve) 
AND chronobiology disorders) OR 
abnormal sleep patterns) OR 
abnormal wake patterns    
3 Sökning med 65+, Journal article 
och English. 
4 Sökning med English och 1990-
2014. 
5 Sökning med English, peer 
reviewed och Research article. 
6 Sökning med Journal article, 1990-
2014 och 65+. 
7 Sökning med English, Journal 
article, 65+ och 1990-2014.   
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/År/Land Metod/Design Icke-farmakologisk behandling Mätinstrument/ 

Observation 
Utfallsmått Urval Kvalitet 

Alessi et al. 2005/ 
USA 
 
 
 
 

RCT 1 Dagsljus, minskning av ljus och 
ljud på natten, sömn- och 
sängrestriktioner 
 
Under fem dygn fick 
interventionsgruppen minskad tid 
i sängen dagtid, minst 30 minuter 
solljus om dagen (minst 10 000 
lux) samt vara delaktiga i 
aktivitetsprogram tre gånger om 
dagen 

Aktigrafi och 
beteendeobservat
ioner 

Sömntid och 
uppvaknande 

Antal: 118 personer 
Man/Kvinna: 77 % kvinnor 
Medelålder: 86.9 år 
 
 
 
 
 

81 % Hög 
 
 
 
 
 
 

Bliwise et al. 1995/ 
USA 
 

CCT 2 Sömnrestriktioner eller 
avslappningsträning 
 
Behandlingen pågick i två veckor 
och genomfördes två gånger per 
dag, både morgon och kväll. 
Avslappningsträning var att de 
skulle spänna och slappna av i 
varierande muskler. 
Sömnrestriktioner bestod av 
minskad tid i sängen, undvika 
tupplur på dagen och fast 
dygnsrytm 

Sömnrapport 
genom telefon 

Sömntid och 
insomningstid 

Antal: 32 personer 
Man/Kvinna: 10 män och 22 kvinnor 
Medelålder: 68,7 år 
 

 
71 % Medel 

Buysse et al. 2011/ 
USA 
 

RCT Beteendebehandling; sömn- och 
sängrestriktioner 
 
Behandlingen pågick i fyra 
veckor. Restriktionerna var att 
minska tiden i sängen, gå upp 
samma tid varje dag och bara vara 
i sängen när trötthet innehas 

Aktigrafi, 
sömndagbok och 
polysomnografi 

Insomningstid, 
uppvaknande, 
sömntid och 
sömneffektivitet 

Antal: 76 personer 
Man/Kvinna: 22 män och 54 kvinnor 
Medelålder: 71,7 år  
 

88 % Hög 



 

33 
 

Författare/År/Land Metod/Design Icke-farmakologisk behandling Mätinstrument/ 
Observation 

Utfallsmått Urval Kvalitet 

Johnson 2003/ 
Storbritannien 

CCT Musik  
 
Utförde intervention genom att de 
äldre fick lyssna på musik under 
tio nätter i samband med 
sänggåendet 

SSS (1-7) och 
sömndagbok 

Insomningstid och 
uppvaknande 

Antal: 52 personer 
Man/Kvinna: 52 kvinnor 
Ålder: 71 – 87 

77 % Medel 

Kirisoglu et al. 2004/ 
USA 

RCT Ljusexponering och sömnhygien 
instruktioner 
 
Det gick ut på att sitta framför en 
ljuslåda med 10 000 lux under två 
månaders tid och alla de äldre 
använde sig av samma låda fem 
minuter efter deras uppvaknande. 
Sömnhygien instruktionerna var 
att personerna skulle lämna 
information som därefter skulle 
vägleda vilken tid som de skulle 
vakna upp, släcka ljuset vid 
läggdags, bestämda måltider och 
bara vara i sängen när trötthet 
innehas 

VAS(0-100), 
sömndagbok och 
aktigrafi 

Insomningstid och 
sömntid 

Antal: 30 personer, men en kom inte 
vid sex-månaders uppföljningen 
Man/Kvinna: 10 män och 20 kvinnor 
Ålder: 60 – 74 
 

81 % Hög 

Lai et al. 2005/ USA 
 
 

RCT Musik 
 
Musikinterventionen pågick i tre 
veckor och de skulle lyssna på 
musik i 45 minuter vid 
sänggåendet 

PSQI (1-18) och 
sömndagbok 

Sömnkvalitet, 
insomningstid, 
sömntid och 
sömneffektivitet 

Antal: 60 personer 
Man/Kvinna: anges inte 
Ålder: 60-83 år 

88 % Hög 

Ouslander et al. 2006/ 
USA 

CCT Ljusexponering, sömn- och 
sängrestriktioner  
 
Personerna fick minst en timmes 
ljusbehandling per dag, minst fem 
minuters aktivitet i 17 dagar, 
minskning av buller och undvika 
tupplur på dagen 

Aktigrafi, 
polysomnografi 
och 
beteendeobservat
ioner 

Sömntid, 
insomningstid, 
sömneffektivitet 
och uppvaknande 

Antal: 160 personer 
Man/Kvinna: anges inte  
Ålder: 65 år och äldre 

79 % Medel 
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Författare/År/Land Metod/Design Icke-farmakologisk behandling Mätinstrument/ 
Observation 

Utfallsmått Urval Kvalitet
  

Pallesen et al. 2003/ 
Norge 

RCT Sömnhygien-avslappningsband, 
Sömnhygien-stimulanskontroll 
 
Behandlingen pågick i fyra 
veckor. Med ett band gjordes en 
strukturerad avslappning från 
fötterna till ansiktet, lyssna på 
deras egen utandning och även 
andas rytmiskt som är till för att 
stimulera sömn. Stimuluskontroll 
innebär att gå till sängs vid 
trötthet, gå upp samma tid varje 
morgon och undvika tupplur på 
dagen sam sömnhygieniska råd 

Sömndagbok och 
SII (7-35) 

Sömntid och 
uppvaknande 

Antal: 55 personer fullföljde 
behandling men vid uppföljning fall 8 
bort 
Man/Kvinna: 9 män och 46 kvinnor. 
Ålder: 60 år och äldre (medelålder 
69,8) 

88 % Hög 

Riedel et al. 1995/ 
USA 

RCT Sömn-tid restriktioner eller video 
 
Behandlingen pågick i fyra 
veckor med 
sömntidsbegränsnings 
rekommendationer för att anpassa 
deras sömnbehov, antingen med 
individuella sömnrestriktioner 
eller bara med video för att 
anpassa sin sömn själv 

Sömndagbok, 
SSS (1-7) och 
sömntillfredsställ
else (1-10) 

Insomningstid, 
sömntid, 
uppvaknande och 
sömneffektivitet 

Antal: 125 personer 
Man/Kvinna: 82 kvinnor och 43 män 
Ålder: 60 år och äldre (medelålder: 
67,4 år) 

81 % Hög 

Riedel et al. 2001/ 
USA 

CCT Sömnhygien instruktioner och 
sömnrestriktioner 
 
Individuella sessioner 
genomfördes i sex veckor där de 
fick rekommenderat sömnschema 
och sömnhygieniska 
instruktioner, såsom att de skulle 
undvika tupplur på dagen och 
minska nattsömnen 

ESS (0-3), 
sömndagbok och 
sömnkvalitet 
skala (1-5) 

Uppvaknande Antal: 22 personer 
Man/Kvinna: 6 män och 16 kvinnor. 
Ålder: 60 år och äldre (medelålder 
67,96) 
 

85 % Hög 
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Författare/År/Land Metod/Design Icke-farmakologisk behandling Mätinstrument/ 
Observation 

Utfallsmått Urval Kvalitet
  

Sun et al. 2013/ Kina RCT Själv-avslappningsträning med 
sömnhygien utbildning 
 
Behandlingen pågick i ett år som 
var en själv-avslappningsträning 
tillsammans med progressiv 
muskelavslappning. Det innebar 
att de skulle spänna och slappna 
av i varierande muskelgrupper. 
De fick också meditation där de 
lyssnade på ett band med verbala 
direktiv för att föreställa sig en 
fridfull miljö. De fick även 
sömnhygieniska råd för att 
upprätthålla goda vanor genom att 
undvika de dåliga som till 
exempel koffein   

PSQI (0-21) och 
ESS (3 poäng 
skala) 

Sömnkvalitet Antal: 75 personer 
Man/Kvinna: 19 män och 56 kvinnor 
Ålder: 60 år och äldre 
 
 

88 % Hög 
 
 

1 Randomiserad 
kontrollerad studie 

2 Klinisk kontrollerad 
studie 

      

 


