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Abstrakt 
Äldre personer lider ofta av sömnsvårigheter vilket kan allvarligt påverka deras fysiska och 

psykiska hälsa. Därför är kunskaper om sömn och vila nödvändiga inom omvårdnad. 

Sjuksköterskans uppgift är att minska de äldre personers sömnsvårigheter genom användandet 

av olika omvårdnadsåtgärder. Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid sömnsvårigheter 

hos äldre personer. Studien har en beskrivande design och genomfördes som en kvalitativ 

intervjustudie. I intervjuerna framkom följande omvårdnadsåtgärder: aktivitet, 

kommunikation, läkemedelshantering, samordning och trygghet. Informanterna betonade 

betydelsen av kommunikationen mellan sjuksköterskan och den äldre personen och dennes 

anhöriga. Alla sjuksköterskor var överens om att aktivitet, trygghet och social samvaro var 

viktiga för äldre personers sömn.  

I intervjuerna påpekade sjuksköterskorna vikten av att använda sig av omvårdnadsåtgärder 

vid sömnsvårigheter hos äldre personer. Sjuksköterskorna diskuterade olika 

omvårdnadsåtgärder för att få äldre personer att känna trygghet, social samvaro och 

gemenskap med andra i syfte att möjliggöra en bättre sömn. Det ansågs viktigt att i samråd 

med den äldre personen använda individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder. Andra 

omvårdnadsåtgärder som diskuterades var att ge bra smärtlindring och aktivering i syfte att 

kunna sova bättre. En bra samordning mellan dag- och nattsjuksköterskor och olika resurser 

gällande omvårdnadsåtgärder, kan bidra till en bättre sömn för den äldre personen med 

sömnsvårigheter. Resultatet av studien kan ligga som underlag i ett förbättringsarbete inom 

omvårdnad. 

 

Nyckelord: omvårdnadsåtgärder, sömnsvårigheter, äldre personer. 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom äldreomsorgen uppmärksammade vi äldre 

personer med sömnsvårigheter, varav vi valde att fördjupa oss i ämnet. Eftersom 

sömnsvårigheter hos äldre personer är vanligt förekommande och andelen äldre personer i 

samhället hela tiden ökar, blev vi intresserade av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att 

förbättra äldre personers sömn. 

Bakgrund 

Sömnens betydelse 
För det fysiska och psykiska välbefinnandet är sömnen viktig. Sömnen innebär en 

återuppbyggnad efter användning av kroppens energidepåer. För att uppbyggande processer i 

kroppen ska fungera är återhämtningen avgörande och även en förutsättning för välbefinnande 

och god hälsa. Under sömnen ökar tillväxtfrämjande hormoner, som återställer cellernas 

funktionsförmåga (Martini, 2006). Sömnen består av fyra faser där kroppen varierar mellan 

djup och ytlig sömn. Vid den djupa sömnen, fas tre och fas fyra, sjunker puls och blodtryck, 

kroppen är avslappnad och aktiviteten i hjärnan minskar. Hormoner som t.ex. 

tillväxthormonet, somatotropt hormon (STH) och det binjurestimulerande hormonet 

adrenokotropa utsöndras nattetid. Hormonet melatonin utsöndras från epifysen vilket hjälper 

till att styra sömn-vakenhetsrytmen. På efternatten är utsöndringen av melatonin som högst. 

Med stigande ålder avtar melatoninutsöndringen och den är lägre hos de personer som lider av 

sömnproblem än hos de som inte har problem med sömnen (Nygaard, 2005).      

 

Sömn hos äldre  

Hos äldre personer minskar inte behovet av sömnlängd men sömnmönstret ändras. Det tar 

längre tid att somna och den djupa sömnen minskar. Vid 80 års ålder märks förändringen 

tydligast och i 90 års ålder har den djupa sömnen hos många försvunnit och ersatts med ytlig 

sömn med täta, korta uppvaknanden (Nygaard, 2005). Förutom dessa förändringar i 

sömnmönstret hos äldre personer kan bl.a. ofrivilliga benrörelser, underbenskramper, apné 

(Roepke & Ancoli-Israel, 2010), psykisk ohälsa, biverkningar av läkemedel, eller 

förändringar i det dagliga livet bidra till sömnsvårigheter (Krishnan & Hawranik, 2008).  

Sömnbrist och dess konsekvenser 

Sömnsvårigheter definieras som en subjektiv upplevelse av otillräcklig eller 

otillfredsställande sömn, vilket resulterar i att personen inte känner sig utvilad dagtid 

(Nygaard, 2005). En studie har visat att äldre personer ofta mår dåligt, både fysiskt och 

psykiskt på grund av sömnbrist (Flick, Garms-Homolová & Röhnsch, 2010). Det är vanligt 

förekommande att äldre personer med hälsoproblem sover dåligt. Ängslan, oro och 

sömnproblem är vanligast hos äldre personer och mer förekommande hos kvinnor än män. I 

folkhälsorapporten (2009) redovisas att 40 % av kvinnor mellan 75 och 84 år hade besvär 

med sömnen (Socialstyrelsen, 2009). För lite sömn kan ge nedsatt smärttröskel och nedsatt 

förmåga till egenvård. Sömnbrist försämrar människans förmåga att uppfatta och tillgodogöra 

sig information. Risken för olyckor ökar på grund av att koncentrationsförmågan försämras 

vid sömnbrist. Dålig sömn kan påverka både äldre personer och deras närståendes livskvalitet 

(Dehlin & Rundgren, 2007). Även Krishnan och Hawranik (2008) visar i sin studie att 

sömnbrist kan orsaka ökad risk för fall, trafikolyckor, depression och kortare överlevnad. 

Dessutom menar Krishnan och Hawranik att sömnproblem fördubblar risken att drabbas av 

hjärt-kärlsjukdomar, stroke, cancer och självmord jämfört med de som inte har sömnproblem. 
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Bedömning och diagnos av sömnsvårigheter 

Kännetecken för sömnsvårigheter kan beskrivas som att det tar upp till tjugo minuter eller 

längre tid för att somna, flera uppvaknanden under natten, svårigheter att somna om och tidigt 

uppvaknande på morgonen. För diagnos ska minst ett av tillstånden förekomma minst tre 

gånger i veckan i minst en månad och vara så uttalat att det ger en påtaglig dagtrötthet eller 

påvisbara sömnbristsymtom som t.ex. försämrad prestationsförmåga eller irritabilitet 

(Holbrook, Crowther, Lotter, Cheng & King, 2000; Dehlin & Rundgren, 2007). 

Sömnsvårigheter är ett symtom och bör utredas. Vid samtal med läkaren kan patienten 

beskriva den subjektiva upplevelsen av sin sömn (Nygaard, 2005). Vid diagnostisering av 

sömnsvårighet används skattningsformulär av sömnproblem och/eller sömndagbok som ett 

komplement. Har problem med sömnen förekommit under längre tid måste depression och 

ångest uteslutas (Dehlin & Rundgren, 2007). 

 

Sömn och vila inom omvårdnad 

Kunskaper om sömn och vila är nödvändiga inom omvårdnad eftersom sömnbrist har en 

ogynnsam effekt på människans förmåga att bevara eller återvinna hälsa (Ancoli-Israel, 2009; 

Gillam, 2009). Kunskapen om vilans betydelse för hälsan och välbefinnande har 

uppmärksammats sedan långt tillbaka i tiden (Asp, 2002). Florence Nightingale beskrev redan 

år 1860 sjuksköterskans ansvar och möjligheter för att främja patienternas sömn i boken 

Notes on nursing. Hon beskrev omvårdnadsåtgärder som t.ex. främja sovmiljön, vädra 

rummet från dålig lukt, minimera oljud och att ge mat och dryck (Nightingale, 2007).  

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson är vila och sömn den femte i ordningen av 

de fjorton komponenter som ingår i sjuksköterskans allmänna omvårdnadsåtgärder. Dessa 

fjorton komponenter utgör de vanligaste områden inom omvårdnad och är baserade på 

människans grundläggande behov (Kirkevold, 2000). Det är sjuksköterskans ansvar att 

tillgodose de behoven när personens egna resurser är otillräckliga pga. sjukdom eller ohälsa 

(Henderson, 1997). Sjuksköterskan har en viktig roll att stödja patienter med sömnsvårigheter 

och kan genom utbildning och uppmuntran hjälpa patienterna (Gillam, 2009). Sjuksköterskan 

ansvarar för att pröva flera olika omvårdnadsåtgärder innan läkaren tillfrågas om att ordinera 

sömnmedel eller lugnande medel (Henderson, 1997).   

 

Eftersom sömnsvårigheter hos äldre personer många gånger inte uppmärksammas (Holbrook 

m.fl., 2000) finns ett behov att utforska vilka omvårdnadsåtgärder som utförs av 

sjuksköterskan för äldre personer med sömnsvårigheter. Att uppmärksamma hur viktigt det är 

att sjuksköterskan i sin profession använder sig av omvårdnadsåtgärder för att minimera risker 

och förbättra livssituationen för de äldre personer som har sömnsvårigheter leder 

förhoppningsvis till nytta för de äldre personer som har svårigheter med sin sömn. Med tanke 

på de konsekvenser som sömnsvårigheter kan få för äldre personer är det viktigt att 

uppmärksamma sömnsvårigheter och sätta in omvårdnadsåtgärder utifrån de äldre 

personernas individuella behov. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid sömnsvårigheter hos äldre 

personer. 

Metod 

Studien har en beskrivande design och har genomförts som en kvalitativ intervjustudie (Polit 

& Beck, 2008).  
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Urval 

Deltagarna valdes genom ett ändamålsenligt urval (Patton, 2002) vilket innebar att 

sjuksköterskor som arbetade kväll eller natt inom hemsjukvården för äldre personer och som 

antogs ha erfarenheter som svarade mot studiens syfte tillfrågades. Skriftlig information och 

förfrågan om deltagande i studien skickades till enhetschefer inom hemsjukvården som i sin 

tur förmedlade vidare den skriftliga informationen till sjuksköterskor som arbetade kväll 

alternativt natt (se bilaga 5 & 6). Då de inte hade kontaktat oss inom en vecka kontaktades 

deltagarna per telefon eller via mail för att följa upp utskicken och boka intervjutid med de 

sjuksköterskor som ville medverka. De fem första som tackade ja inkluderades i studien. 

Sjuksköterskorna arbetade inom varierande hemsjukvårdsområden. 

Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer genomfördes på en plats vald av deltagaren och alla sjuksköterskor 

valde ett enskilt rum på sin arbetsplats för intervjun. Båda författarna utförde intervjuerna. Tre 

vinjetter, som var verkliga beskrivningar av äldre personer med sömnsvårigheter, användes 

för att få deltagarna att beskriva sina omvårdnadsåtgärder eller reflektioner av de äldre 

personernas sömnsvårigheter. Därefter ställdes fyra frågor (se bilaga.4). Ibland användes 

frågorna även under intervjun för att leda sjuksköterskan tillbaka till ämnet (Polit & Beck, 

2008) omvårdnadsåtgärder. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant av 

båda författarna. Detta kan enligt Polit och Beck (2008) göras för att kontrollera att det 

transkriberade materialet motsvarar de inspelade intervjuerna.  

Databearbetning och analys 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att fånga helheten av 

innehållet i intervjuerna. Upprepade läsningar av intervjuerna gjordes även för att kontrollera 

att utskrifterna av intervjuerna stämde med det inspelade materialet och vad sjuksköterskorna 

sagt (Dalen, 2008).  

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes i flera steg. Först identifierades meningsenheter, 

delar ur texten som svarade mot syftet valdes därefter ut och meningar med lika innebörd 

bildade enheter. För att förstå sammanhanget togs även omgivande text med. Enheterna 

kondenserades dvs. kortades ner men med kärnan av innehållet kvar. Enheterna kodades och 

grupperades sedan i subkategorier som beskrev innehållet och som svarade på syftet till 

studien (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa subkategorier kunde sedan grupperas under 

fem kategorier (se tabell 2). 

Citat valdes ut för att styrka resultatet och illustrera subkategorierna och kategorierna (Polit & 

Beck, 2008). Citaten har i vissa fall formulerats om från talspråk till skriftspråk i syfte att öka 

läsbarheten (Språkrådet, 2008). 
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Tabell 1. Exempel på analys av intervjuer med sjuksköterskor, från meningsenheter till kategorier. 
Meningsenheter Kondensering Subkategorier Kategorier 

… man kan ju ge henne tips 

om hur hon ska försöka och 

handskas med sin dag för att 

hon ska få mera sömn på 

natten.  

Ge tips om hur hon ska 

handskas med sin dag för 

att få mer sömn på 

natten. 

Samtal med patient Kommunikation 

Att äta ihop med andra 

människor det är ingen dum 

grej heller istället för att sitta 

ensam.  

Äta tillsammans med 

andra i stället för att sitta 

ensam. 

Social samvaro Trygghet 

Det första jag tänker på att 

hon behöver aktiveras för att 

vara trött på kvällen och sova 

på natten.  

Aktiveras för att vara 

trött på kvällen och sova 

på natten. 

Aktivitet för att sova Aktivitet  

Men självklart nått roligt att 

göra där med eller nått som 

gör att dagarna känns 

meningsfullt att göra så att 

man sover bättre.  

Nått roligt att göra, något 

som gör dagarna 

meningsfulla, för att sova 

bättre. 

Meningsfull aktivitet Aktivitet 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna informerades skriftligt och muntligt om deras deltagande i studien (se bilaga 6). 

Genom ett informerat samtycke (se bilaga 7) kunde deltagaren ge sitt samtycke till att delta. 

Informerat samtycke betyder att personen som intervjuades, i förväg hade fått information om 

vad medverkan i studien innebar (Dalen, 2008). Innan varje intervju informerades 

sjuksköterskan ytterligare, skriftligt (se bilaga 6) och muntligt om dennes medverkan i 

studien. Deltagandet var frivilligt och sjuksköterskorna hade rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande i studien (Helgesson, 2006). För att skydda intervjupersonernas identitet skrevs 

inte namn, antal år inom yrket eller arbetsplats ut. Allt material förvarades på ett säkert sätt så 

att det inte fanns tillgängligt för utomstående. Personerna i fallbeskrivningarna hade avkodats 

för att undvika identifiering. 
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Resultat 

Samtliga deltagande sjuksköterskor i studien var kvinnor med en ålder från 25-60 år. Deras 

yrkeserfarenheter skilde sig dels i antal år men även var de hade arbetat. En sjuksköterska 

hade nyss börjat inom äldreomsorgen och de andra hade olika lång erfarenhet av att arbeta 

med äldre, från sex månader till tjugofem år. I syfte att beskriva omvårdnadsåtgärder för äldre 

personer med sömnsvårigheter identifierades fem kategorier och åtta subkategorier.  

Tabell 2. Kategorier och subkategorier som beskriver omvårdnadsåtgärder. 
Kategori Subkategori  

Aktivitet Hjälpmedel  

Kommunikation Samtal med patient 

Samtal med närstående 

Läkemedelshantering Läkemedelshantering  

Samordning Planering 

Trygghet Social samvaro 

Miljöombyte 

 

Aktivitet 

Samtliga sjuksköterskor betonade vikten av att finna olika omvårdnadsåtgärder som leder till 

stimulerande och meningsfull aktivitet för att främja sömnen hos de äldre personerna. Flera av 

sjuksköterskorna beskrev att aktiviteten skulle vara något som personerna själva skulle tycka 

var roligt. Olika former av aktivitet som nämndes var t.ex. väntjänst, dagrehabilitering eller 

någon form av daglig verksamhet. Flera av sjuksköterskorna diskuterade att de äldre 

personerna behövde meningsfulla aktiviteter på dagarna. En av sjuksköterskorna sa: 

 ”Jag tror väldigt mycket på, sömnproblem hos äldre är ju bara att de blir sittande. 

Att vi inte tänker guldkanter, vi tänker inte vad som är viktigt”(ssk.D). 

Hjälpmedel 

Tre av sjuksköterskorna nämnde vikten av ta reda på vad patienten hade för säng. Ibland 

behövde sjuksköterskan ta hjälp av arbetsterapeutens kunskap för att avlasta patientens rygg 

på bästa sätt med syfte att sova bättre. Hjälpmedel som diskuterades var förhöjning till säng 

och fåtölj samt hjälpmedel som de äldre personerna kan hålla sig i för att lättare kunna röra på 

sig eller ändra läge i sängen. En sjuksköterska uttryckte i intervjun: 

 

”Sen ska man ju titta på det här med vad han har för säng. Har han hjälpmedel 

hemma som han behöver få hjälp med, så att han lättare kan ta sig i och ur säng. 

Behöver han ha förhöjning eller…”(ssk.E). 

 

I en av intervjuerna nämndes användning av talböcker som en omvårdnadsåtgärd om den 

äldre personen låg vaken på natten och inte kunde somna om.   

 

Kommunikation 

Samtal med patient 

Under samtalet med patienten kunde sjuksköterskan lyssna till vad personen själv trodde att 

sömnsvårigheten berodde på. I samtalet fick sjuksköterskan fram personens tidigare 

sömnvanor och om det kunde vara något som tyngde patientens tankar. Att bli sedd och att 

någon satt och lyssnade och pratade en stund kunde betyda att patienten sov gott efteråt. Att ta 
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sig tid för samtal var viktigt ansåg de flesta sjuksköterskorna. En av sjuksköterskorna 

uttryckte: 

”Då går man dit och träffar henne. Pratar med henne, kanske sätter sig vid 

köksbordet om tiden finns, för många gånger så gör det minst lika mycket nytta som 

en sömntablett”(ssk.C).  

Sjuksköterskorna beskrev att om patientens sömnsvårigheter togs på allvar så kände patienten 

sig delaktig och de kunde tillsammans komma fram till omvårdnadsåtgärder för att förbättra 

patientens sömn. Samtliga sjuksköterskor nämnde att de skulle fråga om patientens tidigare 

och nuvarande sömnvanor. Vid sömnsvårigheter ansågs det vara viktigt för patienten att få 

tillbaka dygnsrytmen. Sjuksköterskorna tyckte att de gav råd till patienten som att förlänga 

dagen eller att inte sova länge mitt på dagen utan vara vaken lite längre på kvällen. Andra råd 

var att dricka mindre på kvällen för att inte vakna till natten och behöva gå på toaletten. En av 

sjuksköterskorna diskuterade om vikten att ta reda på hur den äldre personens sovmiljö såg ut, 

dvs. om sängen var bekväm, rummet svalt eller om något kunde ändras. 

 

Samtal med närstående 

Sjuksköterskorna uttryckte också att det var viktigt att de anhöriga kände sig involverade, att 

sjuksköterskorna såg och lyssnade på dem. De uttryckte att anhöriga upplevde det svårt att stå 

bredvid och se på när deras nära hade det besvärligt pga. sina sömnsvårigheter. 

 

Läkemedelshantering  

Samtliga sjuksköterskor var överens om att en bra smärtlindring var en förutsättning för att få 

en bättre balans mellan vila/sömn och aktivitet. Ibland behövdes också en behandling mot ev. 

psykisk oro, uttryckte sjuksköterskorna. I en av intervjuerna beskrev en av sjuksköterskorna: 

 

”Men han kan ju inte sova alls och då är det ingen liten smärta han har. Här tänker 

jag inte alls sömnmedicin utan smärtlindring”(ssk.A).  

 

En annan sjuksköterska nämnde om hur viktigt det var att tänka på biverkningar av 

smärtstillande läkemedel.  

I intervjuerna nämnde flera av sjuksköterskorna att ibland kan den första omvårdnadsåtgärden 

vara att hitta den bakomliggande orsaken till sömnsvårigheten och att det kunde behövas ett 

läkarbesök för att utesluta en eventuell depression. En sjuksköterska nämnde hur viktigt det 

var att ibland ta hjälp av jourläkare för att kunna smärtlindra patienten på natten så att den 

äldre personen kunde sova.  

Samordning   
Planering 

En förutsättning för en god vård är att dag- och nattsjuksköterskor arbetar samordnat vad 

gäller bedömning och omvårdnadsåtgärd för den äldre personen med sömnsvårigheter. 

Sjuksköterskorna nämnde att en ökning av hemtjänstinsatserna med tätare tillsyner på natten, 

kunde lugna den äldre personen, vilket främjade den äldre personens sömn. De uttryckte 

vikten av att inte börja med mediciner utan först sätta in tätare tillsyner på natten. Flera 

sjuksköterskor beskrev att med hjälp av väntjänsten fanns möjligheten för den äldre personen 

att komma ut. Patienten kunde via en biståndsbedömning få en ledsagare med sig när han/hon 

skulle iväg på någonting.  
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En sjuksköterska nämnde att det inte fanns resurser som behövs för att det ska bli ett så bra 

omhändertagande som möjligt inom äldreomsorgen. Samma sjuksköterska menade också att 

det var fel att säga att vi inte har möjligheter utan det beror också på arbetsfördelning och 

arbetsområden. Flera av sjuksköterskorna menade att om det ska sparas pengar i kommunen 

så blir det personalnedskärningar eftersom personal kostar mest pengar. Detta resulterade i 

tidsbrist enligt sjuksköterskorna.  

Rutiner för dokumentation, rapportering och uppföljning av åtgärder nämndes som en viktig 

del i omvårdnaden av de äldre personers sömnproblem. Det handlade om att som 

nattsjuksköterska kontrollera om de åtgärder de själva föreslagit hade fått gehör eller 

kontrollera om dagsjuksköterskan hade etablerat kontakt med patienten eller annan profession 

avseende sömnproblemen. 

Trygghet  
Sjuksköterskorna diskuterade olika omvårdnadsåtgärder som kan skapa trygghet och det i sin 

tur kan förbättra den äldre personens sömn. Sjuksköterskorna uttryckte att trygghet var viktigt 

och vetskapen om att det fanns personal i närheten som var tillgängliga dygnet runt kunde ge 

trygghet. En sjuksköterska nämnde: 

 

”Jag tror att hon behöver ha trygghet. Jag tror hon behöver människor omkring sig. 

Då tror jag hon skulle sova bättre, om hon ja om det händer lite runt henne och finns 

folk jämt”(ssk.A). 

 

Sjuksköterskorna beskrev även vikten att sjuksköterskan tog sig tid och fick de äldre 

personerna att känna sig trygga genom att t.ex. ta en fika tillsammans med dem. I en av 

intervjuerna nämnde en sjuksköterska: 

 

”Vet du att vi fick fem minuter över, nu tänkte jag att vi skulle ta en fika. Förstår ni 

det här, att etablera att hon känner sig trygg. Det tror jag är jätteviktigt”(ssk.D).  

 

Två av sjuksköterskorna uttryckte att de äldre personerna med sömnproblem kunde vara 

hungriga eller törstiga. Ett glas mjölk och en smörgås eller att sitta och prata en stund kunde 

vara viktiga omvårdnadsåtgärder för att de ska somna. En annan sjuksköterska lyfte fram att 

sjuksköterskan kan koka the till sig och den äldre personen, och på så sätt främja den äldre 

personens sömn.  

 

Social Samvaro 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte att det var viktigt att genom omvårdnadsåtgärder få den 

äldre personen att känna gemenskap med andra. Detta i sin tur kunde förbättra den äldre 

personens sömn. Det ansågs betydelsefullt att få komma iväg och träffa andra att prata med 

och kanske hitta nya vänner eller att äta tillsammans med andra istället för att sitta ensam. En 

sjuksköterska uttryckte:  

 

”Att äta mat ihop med andra människor det är ingen dum grej heller, istället för att 

sitta ensam”(ssk.B).  
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Sjuksköterskorna ansåg att dagen känns mer meningsfull om de äldre personerna känner 

gemenskap med andra människor. Har man varit en aktiv social person innan så är det viktigt 

att kunna fortsätta vara det uttryckte en sjuksköterska: 

 

”En äldre herre som också tillhör ett jaktlag. Kompisarna har alltså tagit med den 

här gubben som inte kan transportera sig själv per bil ut i skogen. Satt honom på en 

pall vid ett lämpligt ställe, även om han inte skjuter så har han varit med i 

älgskogen. Han har varit med och druckit kaffe och ljugit ihop med jaktlaget. Sådant 

kan vara jätteviktigt”(ssk.B). 

 

En sjuksköterska uttryckte att en stor del av det som gjordes på hennes arbetsplats på natten 

var att sitta och prata med de äldre personerna som inte kunde sova och kanske ge dem något 

att äta. Samma sjuksköterska drog paralleller till sina egna personliga sömnproblem. 

 

Miljöombyte 

Att anpassa miljön för den äldre personen med sömnsvårigheter kan vara en 

omvårdnadsåtgärd för att förbättra sömnen. Sjuksköterskorna diskuterade att äldre personer 

kunde känna sig tryggare om de flyttade till ett boende där det fanns personal dygnet runt. Det 

var viktigt att fråga och ta reda på om personen själv ville bo kvar eller flytta till ett annat 

boende.  

En av sjuksköterskorna beskrev: 

 

”Det första jag funderar på det är ju det vill hon bo där. Det är det första jag skulle 

tänka när jag träffar den här kvinnan, att ta rätt på om det är hennes önskan att bo 

ensam i den här lägenheten eller om hon har en önskan om ett annat boende, 

tryggare boende för henne”(sskD). 

 

Andra former av miljöombyte som sjuksköterskorna beskrev var korttidsplats eller 

miljöombyte vid matsituationerna, då kunde mönster brytas och därmed leda till trygghet.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Efter att författarna har diskuterat valet mellan litteratur, enkät och intervjustudie blev valet 

att göra en deskriptiv kvalitativ intervjustudie, eftersom deltagarna då fick möjligheten att 

med egna ord beskriva sina omvårdnadsåtgärder för äldre personer med sömnsvårigheter. I en 

enkätstudie skulle deltagarna inte kunna formulera sina svar i samma utsträckning som i en 

intervju. En kvalitativ intervju passar om syftet är att beskriva erfarenheter, känslor eller 

tankar hos personen som intervjuas (Dalen, 2008). Intervju ansågs vara en lämplig metod för 

datainsamling, när det gäller att ta reda på vilka omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan 

använder för äldre personer med sömnsvårigheter.  

 

Tre verklighetsbaserade vinjetter användes eftersom alla deltagare fick samma utgångspunkt 

till samtal om omvårdnadsåtgärder vid sömnsvårigheter. I arbetet användes citat ur 

intervjuerna för att styrka trovärdigheten i studien (Dalen, 2008; Polit & Beck, 2008). 

Användandet av de tre vinjetterna kan ha påverkat sjuksköterskorna i deras svar pga. 

författarnas förförståelse som kan ha påverkat valet av vinjetter. 
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En anledning till att sjuksköterskorna inte kontaktade oss efter förfrågan om medverkan i 

studien kan ha varit en känsla hos dem att intervjun skulle vara en kunskapskontroll. Innan 

varje intervju försäkrades deltagarna om att intervjun inte var ett sätt att kontrollera hur 

sjuksköterskorna arbetade. Fem sjuksköterskor intervjuades och materialet vi fick från dessa 

fem intervjuer var innehållsrikt och tillräckligt för studien. De intervjuade sjuksköterskorna 

hade olika lång erfarenhet av arbete inom vården. Valet av kvälls- och nattsjuksköterskor 

gjordes eftersom det sannolikt är just då de flesta omvårdnadsåtgärder vidtas med tanke på de 

äldre personernas sömnsvårigheter. En nackdel med detta urval kan vara att intervjuerna med 

kvälls- och nattsjuksköterskor inte ger någon kunskap om de omvårdnadsåtgärder som kan ha 

gjorts av omvårdnadsansvarig sjuksköterska dagtid. 

 

Det kan vara en risk att antalet informanter blir för stort vid en intervjustudie. Genomförande 

och bearbetning av intervjuerna är ett tidskrävande arbete, men materialet måste dock vara 

tillräckligt rikt på information för att kunna göra en bra analys (Dalen, 2008). 

 

Efter att ha läst tre olika vinjetter, som baserades på verkliga individer beskrev 

sjuksköterskorna sina förslag på omvårdnadsåtgärder. Vid behov ställdes öppna frågor (se 

bilaga 4) om hur de såg på och upplevde vinjetterna. Polit och Beck (2008) nämner att detta är 

ett sätt att få informantens kunskap och åsikter om ett visst ämne.  

Sjuksköterskornas svar kan ha blivit påverkade av att de utgick ifrån vinjetternas 

patientbeskrivningar. 

Fyra av fem sjuksköterskor ansåg att de tre vinjetterna var verklighetstrogna. De kände igen 

egna patienter i vinjetternas patientbeskrivningar. En av sjuksköterskorna uttryckte:  

”Hon är ensam känner jag. Alltså jag känner igen det här, det är som det är taget 

från en tant vi har haft”(ssk.A).  

Det kan visa på trovärdighet i datainsamlingen eftersom vinjetterna kunde vara de patienter 

som sjuksköterskorna kan möta i sitt arbete. Möjligtvis har sjuksköterskorna egna erfarenheter 

av hur deras omvårdnadsåtgärder har fungerat i liknande fall, vilket kan riskera att 

sjuksköterskorna inte behandlar varje person som å ena sidan en unik individ utan å andra 

sidan generaliserar utifrån sina erfarenheter.  

En av författarna har många års erfarenhet av arbete inom vården och fick under intervjuerna 

försöka hantera sin förförståelse för att den inte skulle påverka sjuksköterskornas svar. Båda 

författarna försökte ha ett neutralt förhållningssätt både kroppsligt och verbalt. Under pauser i 

sjuksköterskornas berättande satt båda författarna tysta en stund, för att ge sjuksköterskorna 

tid till eftertanke och därefter eventuellt berätta mer. Om samtalet inte kom igång igen ställde 

en av författarna en fråga (se bilaga 4). Enligt Dalen (2008) är det bra att ställa frågor som 

informanten kan ge beskrivande svar på. Genom att visa intresse och engagemang för vad den 

intervjuade säger uppmuntrades berättandet (Hilmarsson, 2003). De frågor som ställs kan 

missförstås av deltagaren och bör därför inte vara formulerade så att de kan tolkas på olika 

sätt (Polit & Beck, 2008). För att försöka undvika detta diskuterades intervjufrågorna i 

seminarier under kursen så att författarna fick synpunkter på frågornas tydlighet. I seminarier 

diskuterades även vinjetternas tydlighet. 

En av sjuksköterskorna var lite nervös när bandspelaren togs fram vid intervjun, men hon 

valde dock inte att avstå. Vilket kan ha påverkat intervjun och hennes svar.  

Analysprocessen i denna studie har pendlat mellan att vara manifest dvs. beskriva det synliga 

innehållet och att vara latent dvs. beskriva det dolda innehållet. I första hand gjordes en 

manifest analys av texten, på de ställen där det inte fanns några tveksamheter beträffande dess 
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innehåll. På ställen där intervjuerna inte var lika tydliga gjordes en mer latent analys. Under 

analysprocessen flyttades subkategorierna mellan olika kategorier för att se var de passade 

bäst. Ibland kunde subkategorierna passa under flera kategorier, men författarna gjorde valet 

att placera de under nuvarande kategorier eftersom dessa ansågs mest passande. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) tolkas en text alltid mer eller mindre beroende på 

förförståelsen. Genom att författarna var medvetna om deras förförståelse försökte detta 

hanteras vid bearbetningen av intervjuerna. Eftersom studien baseras på ett fåtal deltagares 

individuella och subjektiva uttalanden, kan det vara svårt att generalisera dem till hela 

populationen (Polit & Beck, 2008).  

Resultatdiskussion 

Spridningen i sjuksköterskornas ålder, arbetslivserfarenhet och antal år inom yrket kan ha 

påverkat/bidragit till de olika svaren beträffande omvårdnadsåtgärder för äldre personer med 

sömnsvårigheter. Det är viktigt att poängtera att intervjusituationen kan ha fångat ett 

”önsketänkande” dvs. inte hur sjuksköterskorna i praktiken handlar.  

Resultatet visar att en stimulerande och meningsfull aktivitet ansågs av sjuksköterskorna vara 

en förutsättning för att äldre personer ska bli trötta och kunna sova bättre på natten. Enligt 

Dehlin (2007) så sker sänggåendet oftast två-tre timmar för tidigt. Dessutom menar Dehlin att 

äldre personer som har sömnproblem oftast sover en stund mitt på dagen och kan aktivitet och 

fysisk belastning ökas under dagtid så kan också den äldre personen bli trött till kvällen och 

somna lättare. Liknande resultat nämndes i intervjuerna av samtliga sjuksköterskor. 

Eftersom flera av sjuksköterskorna beskrev att aktiviteten skulle vara något som personerna 

själva tyckte var roligt, ansåg författarna att det var förvånande att inte fler olika aktiviteter 

beskrevs för de äldre personerna. Det är viktigt att poängtera att intressen troligen inte ändras 

bara för att åldern ökar, ändå finns det, enligt författarna, ofta mycket begränsade aktiviteter 

att välja mellan. Flera av sjuksköterskorna diskuterade att de äldre personerna kunde få hjälp 

av väntjänsten för att komma ut. De beskrev inte att anledningen kunde vara att få dagsljus 

och melatonin, utan i syfte att aktivera den äldre personen. Det var förvånande att ingen av de 

intervjuade sjuksköterskorna nämnde melatoninets påverkan på äldre personers sömn, 

eftersom Gillam (2009) menar att melatonin har vetenskapligt bevisad effekt vid 

sömnsvårigheter hos äldre personer. Författarna tror att anledningen till detta skulle kunna 

vara okunskap hos sjuksköterskorna. Vissa omvårdnadsåtgärderna som sjuksköterskorna 

diskuterade utförs vanligtvis under dagtid, därför är det viktigt att ha en bra kommunikation 

och samordning mellan dag- nattsjuksköterskor. 

Ett fåtal av sjuksköterskorna diskuterade att de äldre personerna kanske kände sig hungriga 

och törstiga och att en smörgås och något att dricka skulle göra att de kunde sova.  

Vi förvånades över att inte fler nämnde detta, eftersom Socialstyrelsen skriver att forskning 

har visat att de äldre personerna höjde sin fysiska aktivitet, de gick upp i vikt, de sov bättre på 

natten och behovet av sömnmedel minskade med rikligare kost (Socialstyrelsen, 2010). 

Socialstyrelsen visar med detta att det kan finnas flera fördelar med att ge de äldre personerna 

något att äta om de har svårt att sova. Söderberg (2006) skriver att en kortare nattfasta också 

bidrog till bättre sömn för äldre personer. Sjuksköterskan bör uppmärksamma om den äldre 

personens sömnsvårigheter kan bero på hunger. Vi tror att om denna kunskap sprids till 

sjuksköterskorna, och också används kan de hjälpa äldre personer med sömnsvårigheter. 

På det sätt som sjuksköterskan diskuterade sitt arbete t.ex. att en stor del av det 

sjuksköterskorna gör på arbetsplatsen på natten är att sitta och prata med de äldre personerna 

och kanske ge dem något att äta fick det att låta som det inte riktigt var ordentligt arbete. En 

tolkning kan vara att sjuksköterskan förringade de omvårdnadsåtgärder hon utförde. 
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Sjuksköterskorna kanske inte tänker på att de små och ibland enkla omvårdnadsåtgärderna 

som de gör för de äldre personerna med sömnsvårigheter kan vara viktiga och ha stor 

betydelse. Genom att dra paralleller till sina egna sömnsvårigheter kunde det vara ett sätt för 

sjuksköterskan att lättare sätta sig in i andras sömnsvårigheter. Men samtidigt kan risken 

finnas att sjuksköterskan jämför andras sömnsvårigheter med sina egna och inte ser den äldre 

personens sömnsvårigheter på ett objektivt sätt.  

Samtliga intervjuade sjuksköterskor var överrens om att smärtlindring var mycket viktigt. 

Balansen mellan att ge en optimal smärtlindring dygnet runt och att störa personens sömn 

diskuterades av en sjuksköterska. Det är viktigt för sjuksköterskan att diskutera för och 

nackdelar tillsammans med den äldre personen för att komma fram till den bästa lösningen. 

Om smärtlindringen inte är tillräcklig kan de äldre personerna varken aktiveras eller sova pga. 

smärta. Enligt Werner och Strang (2003) kan smärta påverka sömnen och leda till utmattning. 

En lösning, kan enligt författarna vara att ge smärtlindring jämnt fördelat över hela dygnet för 

att tillgodose en god sömn utan smärta. Sjuksköterskorna lyfte fram att när de äldre 

personerna använder läkemedel för att kunna sova bättre behöver sjuksköterskan hitta en bra 

kombination mellan läkemedelsbehandlingen och omvårdnadsåtgärder, vilket även Krishnan 

och Hawranik (2008) påtalar. 

Eftersom dålig sömn kan påverka både den äldre personen och de närståendes livssituation, är 

det viktigt att ta äldre personers sömnsvårigheter på allvar. Enligt International Council of 

Nurses, ICN:s etiska kod ska sjuksköterskan främja hälsa och förhindra ohälsa hos patienter 

och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Krishnan och Hawranik (2008) påpekar 

att sömnlöshet hos äldre ofta ignoreras, det betraktas som en del av det normala åldrandet 

eller som en svårbehandlad sjukdom. För den äldre personen med sömnsvårighet är det viktigt 

att få relevanta och individanpassade omvårdnadsåtgärder. Det är nödvändigt för ökad 

livskvalitet, vilket är en primär fråga för äldre personer med sömnsvårigheter och även deras 

familjer.  

Det var intressant att sjuksköterskorna i intervjuerna bl.a. nämnde sex omvårdnadsåtgärder 

som så tydligt anknyter till omvårdnads- teoretikern Virginia Hendersons fjorton 

omvårdnadskomponenter. 

Slutsats 

I intervjuerna påpekade sjuksköterskorna vikten av att använda sig av omvårdnadsåtgärder 

vid sömnsvårigheter hos äldre personer. Sjuksköterskorna diskuterade olika 

omvårdnadsåtgärder för att få äldre personer att känna trygghet, social samvaro och 

gemenskap med andra i syfte att möjliggöra en bättre sömn. Det ansågs viktigt att i samråd 

med den äldre personen använda individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder. Andra 

omvårdnadsåtgärder som diskuterades var att ge bra smärtlindring och aktivering i syfte att 

kunna sova bättre. En bra samordning mellan dag- och nattsjuksköterskor och olika resurser 

gällande omvårdnadsåtgärder, kan bidra till en bättre sömn för den äldre personen med 

sömnsvårigheter. Resultatet av studien kan ligga som underlag i ett förbättringsarbete inom 

omvårdnad. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Klinisk nytta 

Resultatet av studien kan ligga som underlag i ett förbättringsarbete inom omvårdnad av äldre 

personer med sömnsvårigheter. Genom att synliggöra ett antal olika omvårdnadsåtgärder som 

kan användas i vården av äldre personer med sömnsvårigheter. Men även visa betydelsen av 

användandet av omvårdnadsåtgärder och sprida dessa kunskaper till patienter, anhöriga och 
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kollegor för att förbättra vården för de äldre personerna med sömnsvårigheter. 

Det är viktigt att äldre personers sömnproblem uppmärksammas och omvårdnadsåtgärder 

sätts in i tid. Eftersom det är brist på evidensbaserade kliniska riktlinjer och 

behandlingsformer är det en utmaning för sjuksköterskan att uppmärksamma äldre personers 

sömnproblem och att se omvårdnadsåtgärderna som viktiga. Förbättrad sömn kan leda till 

ökad egenvård, minskade risker för olycksfall, sjukdom och ökad livskvalitet för den äldre 

personen (Krishnan & Hawranik, 2008). 

 

Framtida forskning 

Studien kan inte visa om omvårdnadsåtgärderna som sjuksköterskorna nämner i intervjuerna 

är det som de gör eller skulle vilja göra. Förslag till ytterligare forskning kan vara en 

observationsstudie. Det kan vara ett sätt att observera vad sjuksköterskan egentligen utför för 

omvårdnadsåtgärder för äldre personer med sömnsvårigheter. Ytterligare förslag kan vara en 

empirisk studie för att synliggöra vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan utför dagtid för att 

förbättra äldre personers sömn. 
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Bilaga 1  

Vinjett 1 

Doris 82 år bor i egen lägenhet. Hon är änka sen 8 år. Barn och barnbarn bor 20 mil bort. 

Doris är mentalt klar. Går med hjälp av rollator. Hon har larm. Hjälp med matinköp två 

gånger i veckan. Hon lagar sin mat själv. Har tillsyn av hemtjänsten, får då hjälp med 

ögondroppar för sin gråstarr. Innan Doris fick problem med ögonen så handarbetade hon 

dagligen och läste ibland böcker. Tidigare har Doris varit med i en sångkör. Anledning till att 

tillsyn på kvällen sattes in var att Doris känner sig yr och ostadig på benen ibland, speciellt 

vid uppstigande från säng eller stol. En kväll säger hon till undersköterskan att hon har det 

jobbigt med sömnen. Hon lägger sig vid 21-tiden då hon tar en insomningstablett och hon 

säger att hon oftast vaknar mellan kl. 24.00- 02.00 då hon går upp på toaletten. Doris tycker 

själv att det känns som att hon ligger vaken resten av natten. När kl. är ca 05.00 orkar hon inte 

ligga kvar i sängen längre, utan stiger upp. Dagtid känner hon sig ofta trött, trots att hon inte 

gör något. Hon sitter ofta i fåtöljen och småsover under dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Vinjett 2 
Bertil, 78 år bor med fru i egen lägenhet. Sköter sig själva, har larmtjänst inkopplad. De har 

en son och två barnbarn som bor i Arboga. Bertil har haft eget åkeri och kört lastbil i ca 45 år. 

Bertils fritidsintresse har varit jakt. Nu sitter Bertil mest hemma på grund av värken, som gör 

honom mindre fysisk aktiv. Tidigare sjukdomar hypertoni, hyperlipidemi som han behandlas 

för och en tablettbehandlad diabetes. Han har haft problem med ryggvärk och ryggskott sedan 

han var i 30 års ålder. Opererades för diskbråck vid 55 års ålder. Han har kronisk värk. Är 

ordinerad Alvedon som han tar dagligen. När smärtan i ryggen gör att han inte klarar 

förflyttning själv, larmar han för att få hjälp upp ur säng, fåtölj eller vändning. Detta får han 

då hjälp med av hemtjänsten på dag, kväll och natt. Vissa kvällar och nätter kan Bertil inte 

sova alls eller vaknar ofta. Efter dessa nätter känner han sig väldigt trött och irriterad. Frun 

säger att dessa dagar är det bäst att inte vara i vägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Vinjett 3 
Olga bor ensam sedan 15 år tillbaka i egen lägenhet som förut har varit ett servicehus. Nu är 

det ett 55+ boende men hemtjänstpersonal och sjuksköterskor har lokaler i samma hus, som 

de utgår ifrån. Hon har en dotter och ett barnbarn som bor i samma stad. Hennes intressen är 

bakning och att läsa veckotidningar. Olga, 79 har under många år lidit av psykisk oro. 

Hon är ordinerad antidepressiva läkemedel och tar en insomningstablett till natten. Detta 

hjälper hemtjänstpersonalen henne med.  Både dag, kväll och nattpersonal upplever att Olga 

tar/kräver mycket tid. Hon larmar ofta för att hon upplever oro och ångest. Personal som är 

där känner att de aldrig kommer därifrån. När personalen upplever att Olga har blivit lugn, så 

stressar hon upp sig så fort hon förstår att personalen ska gå vidare. Olgas oro och ångest är i 

samma läge igen som när personalen kom dit. Läget känns ohållbart. Tiden hos Olga är allt 

från 30min – 1 ½ tim. 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Frågor till vinjetterna: 
Vilka tankar få du när du läst vinjetten?  

Hur upplever du patientens sömnsvårigheter?  

Vad skulle du vilja göra?  

Vad brukar du göra? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Bilaga 5 

 

Information till ansvarig chef 

Vi är två studenter som går 6:e terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet 

och skall nu göra vårat examens- arbete. Vår förhoppning är att komma igång med intervjuer 

under oktober månad 2010.  

Anledningen till att göra ett examens- arbete om äldre personers sömn var att vi bl.a. 

uppmärksammade problemet på de praktikplatser som vi varit på under vår utbildning. 

Eftersom sömnsvårigheter hos äldre personer är vanligt förekommande och andelen äldre 

personer i samhället hela tiden ökar, blev vi intresserade av sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för att förbättra äldre personers sömn. 

Syftet med examens- arbetet är att beskriva omvårdnadsåtgärder vid sömnsvårigheter hos 

äldre personer. Studien kommer att ske med stöd av vinjetter som deltagaren får läsa igenom. 

Därefter kommer en intervju att göras som bandinspelas. Den planerade tiden för intervjun är 

ungefär 1 timme. Intervjun utförs av projektansvariga studenter (LH, SJ) och sker på en plats 

efter den deltagandes önskan. 

Vi kommer att skicka ut en förfrågan om deltagande till berörda sjuksköterskor. 

Om du har frågor angående studien är du välkommen att kontakta oss per telefon eller via 

mail.            

Med vänliga hälsningar Lena och Susanne 

Lena Håkanson 076-398 69 03   mail: lena.hakanssonv081@student.oru.se eller 

Susanne Jansson 073-023 93 34 mail: susanne.janssonv081@student.oru.se 

Örebro 2010-09-29 

Handledare 

Karin Blomberg tel: 019-30 12 70     mail: karin.blomberg@oru.se 

Sigrid Odencrants tel: 019-30 11 33  mail: sigrid.odencrants@oru.se

mailto:lena.hakanssonv081@student.oru.se


 

 

Bilaga 6 

Information med förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som går 6:e terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet 

och skall nu göra vårat examens- arbete. Vår förhoppning är att komma igång med intervjuer i 

under oktober månad 2010.  

Anledningen till att göra ett examens- arbete om äldre personers sömn var att vi bl.a. 

uppmärksammade problemet på de praktikplatser som vi varit på under vår utbildning. 

Eftersom sömnsvårigheter hos äldre personer är vanligt förekommande och andelen äldre 

personer i samhället hela tiden ökar, blev vi intresserade av sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för att förbättra äldres personers sömn. 

Syftet med examens- arbetet är att beskriva omvårdnadsåtgärder vid sömnsvårigheter hos 

äldre personer. Studien kommer att ske med stöd av vinjetter som deltagaren får läsa igenom. 

Därefter kommer en intervju göras som bandinspelas. Den planerade tiden för intervjun är 

ungefär 1 timme. Intervjun utförs av projektansvariga studenter (LH, SJ) och sker på en plats 

efter den deltagandes önskan. 

Alla uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt dvs. ingen kan identifiera vad just Du 

har sagt. Ditt deltagande är frivilligt och Du har rätt att när som helst under studiens gång 

avbryta Ditt deltagande i studien utan att ange skäl för detta. Du tillfrågas härmed om Du vill 

medverka i ovanstående studie. 

Om Du är intresserad av att deltaga i studien eller har några frågor är vi tacksamma om Du 

ringer eller kontaktar oss via E-post till Lena Håkanson tel: 076-398 69 03, mail: 

lena.hakanssonv081@student.oru.se eller Susanne Jansson tel: 073-023 93 34, mail: 

susanne.janssonv081@student.oru.se 

Örebro 2010-09-29 

Lena Håkanson student       Susanne Jansson student   

Karin Blomberg handledare tel: 019-30 12 70  mail: karin.blomberg@oru.  

Sigrid Odencrants handledare tel: 019-30 11 33  mail: sigrid.odencrants@oru.se



 

 

Bilaga 7 

Samtycke 

Till deltagande i studien sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för äldre personer med 

sömnsvårigheter. 

Jag har muntligt och skriftligt informerats om forskningsprojektet och har haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa informationen. Jag har även haft möjlighet att ställa frågor. 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

att delta i studien 

att mina personuppgifter hanteras såsom beskrivits 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan att ange 

orsak kan avbryta mitt deltagande. 

 

_____________________________________  ________________________________ 

Deltagare underskrift       Ort och datum 

_____________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Jag har informerat om studien, dess syfte och upplägg. 

____________________________________ _______________________________ 

Student underskrift     Student underskrift 

____________________________________ ________________________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

___________________________________ _______________________________ 

Ort och datum    Ort och datum 

 


