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ABSTRACT 
 
 
Background:  Sleep-disturbances in persons with Alzheimer´s disease are prevalent. They 
are characterized as increased frequency and duration of awakenings, decreased slow-wave 
sleep, REM-sleep and increase of day-time napping. Depression and lower quality of life are 
associated with sleep-disturbances. Altogether a significant source of stress for caregivers 
and an important factor in institutionalization. Non-pharmacological treatment alternatives 
are rare. 
 
Method:  Single-case A-B-C design, with non-concurrent multiple baselines, a pilotstudy.   
 
Aim: To explore if an educational program on sleep, sleep disturbances and behavioural 
change directed towards caregivers improved sleep, depression and quality of life in 
persons with Alzheimer´s disease living at home. A second aim was to test program and 
method.  
  
Result: Three patients/cases were included and in one case sleep was improved.  
Depression and quality of life outcome varied in all cases. The program and method has the 
potential of being useful after some adjustments.  
 
Conclusion:  Non-pharmacological treatments are needed and this study shows that a 
behavioural program is a feasible way to improve sleep in patients with Alzheimer´s 
disease.  More research is needed to develop method and increase overall knowledge 
within the area. Knowledge of sleep and non-pharmacological treatments for sleep 
problems are scarce in clinical environment and nurses have an important task. 
 
Keywords: Alzheimer, sleep, depression, HRQoL, non-pharmacological. 
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INLEDNING 
 
Personer med Alzheimers sjukdom (AD) får ofta problem med störd sömn, en prevalens 
mellan 25-44 % rapporteras. Sömn- och beteendestörningar som uppvaknanden under 
natten, dagtrötthet, nattvandrande och dag/natt förvirring är vanligt förekommande och 
har ett negativt inflytande på både patientens och anhörigas livskvalitet (Chong et al 2006, 
Grace, Walker och McKeith 2000, McCurry, Gibbons, Logsdon, Vitiello och Teri 2005, Moran 
et al 2005, Tractenberg, Singer och Kaye 2006). De kan även vara den huvudsakliga 
anledningen till vård på särskilt boende (Moran et al 2005). I Sverige är den offentliga 
vården av demenssjuka till största delen organiserad i primärvård och i kommunal hälso- 
och sjukvård. Därutöver ansvarar anhöriga helt eller delvis för en stor del av vårdinsatserna. 
Det är oklart hur många anhörigvårdare som finns, men i Socialdepartementets rapport (Ds 
2003:47) uppskattades antalet till mellan 8000 och 10000 personer vilka gör en betydande 
vårdinsats, dvs vård som kommunerna annars skulle ge. Att under en lång tid vårda en 
person med demenssjukdom ökar risken för fysiska och mentala hälsoproblem. När 
anhöriga inte längre orkar beviljas ofta bistånd i form av plats på särskilt boende (Kuzu et al 
2005). Socialstyrelsen rekommenderar utbildningsprogram och sociala stödprogram med 
individualiserade och långsiktiga åtgärder för att anhöriga bättre ska kunna hantera 
beteendeproblem hos personen med demenssjukdom samt för att minska anhörigas egen 
oro och depression (Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010). 
Området sömn och demenssjukdom är förvånansvärt outforskat i Sverige med tanke på hur 
sömnförändringar kan bidra till ökad vårdtyngd och till bristande uppmärksamhet, vilket i 
sin tur är kopplat till kognitiv försämring och minnesförlust (Cole & Richards 2005).  
Föreliggande studie berör ett område som förtjänar uppmärksamhet och där mer kunskap 
har potential att lindra lidande, höja livskvalitet och där sjuksköterskans omvårdnads-
åtgärder kan vara av stor betydelse. 
 
En förklaring av de förkortningar som används i texten finns i tabell 1. 

 
 
BAKGRUND 
 
Demenssjukdom 
Demens är enligt WHO:s definition ett syndrom som beror på kronisk eller progredierande 
hjärnsjukdom (1992). Effekten är bla nedsatt minnesfunktion, försämrad tanke-, 
kommunikations- och orienteringsförmåga och försämrad praktisk förmåga dvs stora 
svårigheter att upprätthålla inlärda färdigheter och att klara vardagssysslor. Personlighets-
störningar som bristande insikt och dåligt omdöme, hämningslöshet, aggressivitet, 
känslomässig avtrubbning och brist på empati förekommer. Ångest, depression, misstänk-
samhet, vanföreställningar och tvångsmässigt beteende är också mycket vanligt. AD är den 

Tabell 1 Förklaring av förkortningar 
AD Alzheimers sjukdom REM  Rapid Eye Movement 

CSINAPS The Cirkadian Sleep Inventory for Normal and Pathological States RLS Restless Legs Syndrom 

CPAP Continuous positive airway pressure, positivt lungvägstryck SE Sömneffektivitet 

HRLQoL Hälsorelaterad livskvalitet SCN Suprachiasmatic nucleus 

MMSE Mini Mental State Examination SL Sömnlatens 

NITE-AD Nighttime Insomnia Treatment and Education I Alzheimer´s Disease SWS Slow wave sömn 

NREM Non Rapid Eye Movement TIB Time in bed 

OSAS Obstruktivt sömnapné syndrom TST Total sleep time 

PLM Periodic Limb Movements USI Uppsala Sleep Inventory 

QoL Ouality of life, livskvalitet WASO Wake after sleep onset 

QoL-AD The Quality of Life – Alzheimer´s Disease Scale   
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vanligaste typen av demenssjukdom, ca 60 % av alla demenssjukdomar (SBU 2006). 
Sjukdomen utvecklas successivt och kan delas upp i tre faser; mild eller tidig, medelsvår och  
svår demens (Marcusson et al 2003). Diagnos ställs efter demensutredning där bla 
anamnes, blodprover, Mini Mental State Examination (MMSE), datortomografi och 

neurologstatus ingår (Socialstyrelsen 2010). MMSE är ett test som mäter kognitiva 
funktioner och förändringar i dessa, men är inte något diagnosinstrument i sig. Demens-
sjukdom kan inte uteslutas vid höga ”normala” poäng och onormalt låga poäng kan erhållas 
av andra orsaker än kognitiv svikt. Testresultatet ger en vägledning vid utredning av 
demens eller demensliknade tillstånd. Gränsvärdet för identifiering av kognitiv störning är 
runt 25 poäng, maxpoäng är 30 poäng (Folstein, Folstein och McHugh 1975).  

Sömn                                                                                                                                                      
Sömn styrs av neurologiska funktioner. Viktiga komponenter är homeostas mellan sömn, 
vila och aktivitet under dygnet vilket påverkar sömnens kvalitet och cirkadianska rytmer 
vilka påverkar sömnens kvantitet. De cirkadianska rytmerna är en invecklad biologisk 
”klocka” belägen i den suprachiasmatiska kärnan (SCN) i hypothalamus, nära 
synnervskorsningen. Rytmerna är synkroniserade med ljus/mörker rytmen i omgivningen 
och varierar mellan 23–25 timmar, oftast 24 timmar. De består bla av sömn/vakenhet, 
kroppstemperatur, insöndring av kortisol och tillväxthormon. Synkroniseringen med 24-
timmarsdygnet sker med hjälp av ljus, fysisk aktivitet och troligtvis även social interaktion 
och föda. När de kommer i otakt med den omgivande miljön kan sömnstörningar upp-
komma. Melatonin som produceras i tallkottkörteln har stor betydelse och samverkar med 
SCN. Personliga vanor och beteenden kan påverka sömnen mer än både homeostas och 
cirkadianska rytmer (Deschenes & McCurry 2009, Hoffman 2003, Vitiello & Borson 2001).  

Normal sömn består av drömsömn (Rapid Eye Movement, REM) och fyra stadier non-REM 
sömn (NREM), se figur 1. Stadie 1 och 2 innehåller insomning och lätt sömn med successivt 
ökad avslappning. Stadie 3 och 4 (slow-wave sömn, SWS) innebär djup, återhämtande sömn 
där puls, blodtryck och metabolism sjunker. REM-sömn innebär djup avslappning samtidigt 
som hjärnan är mycket aktiv. Andningsfrekvens, puls, blodtryck påverkas, aktiva drömmar 
inträffar och muskeltonus försvinner. Uppvaknanden under natten stör den normala 
sömncykeln genom en återgång till stadie 1. Oftast förekommer fyra till fem sömncykler á 
ca 90 minuter per natt (Duschenes & McCurry 2009, Hoffman 2003).  Sömnen förändras 
med åldrandet, äldre människor upplever en lättare, mer avbruten sömn men har 
oförändrat sömnbehov. Mer tid tillbringas i stadie 1 och mindre tid i stadie 3 och 4. Tiden i 
REM-sömn förblir relativt oförändrad, men inträffar tidigare i sömncykeln (Hoffman 2003).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               Figur 1 En normal sömncykel (Nagel, C.L.,Markie, M.B., Richards, K., & Taylor, J.L. 2003 s 281). 
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Sömn och Alzheimers sjukdom 

De personer som utvecklar Alzheimers sjukdom (AD) är till övervägande delen äldre 
människor och deras sömnkvalitet påverkas inte bara av AD utan också av de faktorer som 
påverkar icke-dementas sömn. Sådana faktorer är tex sömnapné, nocturia, förvirrings-
tillstånd, depression, ångest, restless legs (RLS) och omgivningsfaktorer. Många av dessa 
tillstånd kan interagera med AD och ytterligare försämra sömnkvaliteten. Vanliga 
sömnstörningar vid AD är ökad längd på och ökad frekvens av uppvaknanden under natten, 
minskad REM- och SWS sömn, ökat antal tupplurar under dagen samt ökad dagsömnighet. 
Normala åldersförändringar men med ökad intensitet och frekvens. Även nattvandring och 
förvirring är vanligt förekommande. Försämring av den cirkadianska sömn/vakenhets-
rytmen ger mer sömn i stadie 1 framförallt hos patienter med mild – medelsvår demens 
(McCurry & Ancoli-Israel 2003, McCurry, Reynolds, Ancoli-Israel , Teri och Vitiello 2000, 
Moran et al 2005). Eftersom sömn/vakenhetsrytmen är synkroniserad med andra rytmer 
påverkas även kroppstemperatur, insöndring av kortisol och tillväxthormon (Hoffman 
2003). Med progression av sjukdomen förändras även stadie 2 sömn och så småningom blir 
det svårt att på EEG se skillnad på sömn i stadie 1 och 2. REM-sömnsförändringen innebär 
att antalet REM-sömnsperioder under natten minskar. Tendensen att sova under dagen 
ökar men den utökade dagsömnen består till största delen av stadie 1 och stadie 2 sömn 
vilket inte kompenserar förlusten av SWS- och REM-sömn under natten. Samtliga symtom 
förvärras i takt med sjukdomens progrediering (Grace et al 2000, McCurry & Ancoli-Israel 
2003).  
 
Orsaker till sömnstörning hos personer med AD är multifaktoriella och tros bero på skador i 
kortikala och subkortikala delar av hjärnan vilka initierar och upprätthåller sömn. Föränd-
ringar i hypothalamus påverkar den cirkadianska rytmen vilket orsakar karaktäris-tiska 
förändringarna i kroppstemperatur och melatonininsöndring (Ancoli-Israel, Martin, Kripke, 
Marler och Klauber 2002, Deschenes & McCurry 2009, Gasio et al 2003, Vitiello & Borson 
2001). Den cirkadianska ”klockan” synkroniseras med 24-timmar dygnet genom sk 
”zeitgebers” av vilka ljus är den viktigaste.  Klart ljus (>2000 lux) är en mycket kraftfull 
synkronisatör som direkt påverkar melatonininsöndring, sömn/vakenhets mönster och 
andra rytmer. Tidigarelagda cirkadianska faser, dvs att somna tidigt och stiga upp tidigt kan 
korrigeras med klart ljus tidigt under dagen, vilket tidigarelägger faserna. Klart ljus sent 
under dagen senarelägger faserna  (Ancoli-Israel et al 2002). Hos personer med AD är de 
flesta ”zeitgebers” som social stimulans, aktivitet och framförallt ljus i form av vistelse 
utomhus i solsken försvagade. Exponering för ljus är extra viktig eftersom normala 
åldersförändringar i ögat gör att mindre ljus kommer in i hjärnan (Gasio et al 2003). 
Inomhusbelysning ger ca 100 lux eller mindre (Turner, van Someren och Mainster 2010). 
Förändringar i sömn/vakenhetsrytmen kan vara mycket allvarliga och i extrema fall leda till 
helt omvänd dygnsrytm. I sena stadier av AD kan upp till 40 % av tiden till sängs vara vaken 
tid och motsvarande del av den vakna tiden tillbringas sovande (McCurry et al 2000). 
Minskad stimulans från omgivningen har stor betydelse för vila/aktivitetsrytmen som 
försämras i takt med sjukdomens progression då rytmens höjdpunkt kommer att ligga allt 
senare under dagen. Stor individuell variation förekommer (Gehrman et al 2005). Samband 
finns mellan ökad aggressivitet och sömnstörning (Moran et al 2005). 
 
Sambandet mellan sömnstörning och utveckling av demenssjukdom är relativt outforskat. 
Några studier har visat att sömnstörning har samband med ökande minnes- och 
funktionshandikapp hos personer med AD. Sömnstörningarnas svårighetsgrad ökar i takt 
med svårighetsgraden av demenssjukdomen. Andra studier har visat på motsatsen dvs att 
personer med medelsvår AD har mer sömnstörningar än dem med svår AD (McCurry et al 
2000, Osorio et al 2011).  
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Sundowning (agitation) är ett syndrom associerat till sömnstörning vid AD och är vanligt 
förekommande, upp till 44 % (Volicer, Harper, Manning och Goldstein 2001). Förståelse för 
periodicitet och behandling av sundowning är viktigt för att kunna utvärdera och hantera 
sömnstörning (Ancoli-Israel et al 2002, Grace et al 2000). Symtom är minskad förmåga att 
fokusera på externa stimuli, oorganiserat tal och tänkande. En mängd motoriska störningar 
som agitation, vandrande och repeterande fysiska beteenden förekommer, liksom 
perceptionsförändringar, hallucinationer och känslomässiga störningar som ångest, rädsla 
och ilska. Sundowning kan inträffa när som helst under dygnet men är vanligast under sen 
eftermiddag/kväll, därav namnet. Personer med svår AD kan visa symtom dygnet runt.  
Intervall och intensitet i sundowning kan relateras till störningar i sömn/vakenhets rytmen 
och en del forskning visar på samband med senarelagd fas av kroppstemperatur och 
förändringar i melatonininsöndring (McCurry & Ancoli-Israel 2003, Deschenes & McCurry 
2009).  

 
Depression  
Depression och ångest är vanligt förekommande vid AD och orsakar lidande både hos 
personen med AD och anhörig/vårdgivare. Upp till 50 % av populationen beräknas vara 
deprimerad någon gång under sjukdomens förlopp. Förekomsten av ångest ökar i takt med 
sjukdomens progression (Zec & Burkett 2008). I litteraturen diskuteras om depression är en 
del av sjukdomen eller ej (Strober & Arnett 2008). Andra studier visar att åtskilda 
sjukdomsförlopp föreligger (Starkstein, Mizrahi och Garau 2005). Sambandet mellan 
depression och störd sömn är väl känt (McCurry et al 2000). 
 
Livskvalitet  
WHO (1998) definierar livskvalitet (QoL) som : 

Quality of life as defined as individuals’ perceptions of their position in life in the context of 
the culture and value system where they live, and in relation to their goals, expectations, 
standards and concerns. It is a broad ranging concept, incorporating in a complex way a 
person´s physical health, psychological state, level of independence, social relationships, 
personal beliefs and relationships to salient features of the environment  (WHO 1998: The 
WHO Health Promotion Glossary, s 27). 

Begreppet är subjektivt med både positiva och negativa dimensioner vilka ingår i ett 
kulturellt, socialt och ett omvärldssammanhang. Hälsa och QoL är komplementära och 
överlappar varandra. Begreppet hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) fokuserar på hur hälsa, 
sjukdom och behandling påverkar QoL och definitionen begränsar begreppet (Ferrans, 
Johnson, Wilbur och Larson 2005). Vid bedömning av HRQoL ska skattning ske både av livet 
som helhet (globalt) och av specifika områden med fysiska, psykologiska och sociala 
variabler (Logsdon, Gibbons, McCurry och Teri 2002). Instrument som mäter sjukdoms-
specifik HRQoL innehåller frågor som är direkt relaterade till en sjukdom och är därför 
känsligare för förändringar (Ettema, Dröes, de Lange, Mellenbergh och Ribbe  2005). Hos 
personer med AD kan QoL definieras som en integration av kognitiva funktioner, dagliga 
aktiviteter, social interaktion och psykologiskt välbefinnande (Gonzales-Salvador et al 
2000). 
 
Behandling av sömnstörning vid Alzheimers sjukdom 
Det är möjligt att även långt fram i livet behandla kronisk sömnstörning hos personer med 
AD med icke-farmakologiska åtgärder. Dessa kan förändra dåliga sömnvanor, felaktiga 
föreställningar och attityder om sömn. Trots att de tar längre tid än farmakologisk 
behandling och ofta är underskattade som behandlingsmetod vinner de på att de har längre 
duration (McCurry et al 2000, Yesavage et al 2003). Icke-farmakologisk behandling behövs 
både för att ersätta och stödja farmakologisk behandling (McCurry et al 2000).  
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Läkemedelsbehandling bör inte användas förrän reversibla medicinska och miljöbetingade 
orsaker åtgärdats och andra behandlingsmetoder provats (McCurry et al 2000, Yesavage et 
al 2003). En överblick över påverkande faktorer ses i Figur 2. 
 
Nighttime Insomnia Treatment and Education for Alzheimer´s Disease (NITE-AD) (McCurry, 
Gibbons, Logsdon, Vitiello, och Teri 2005) är ett omfattande sömnutbildningsprogram som 
utbildar anhöriga om goda sömnvanor, ger träning i hantering av olika beteenden och ökar 
den dagliga aktiviteten samt exponeringen för ljus.  Individuella och genomförbara planer 
för bättre sömn utvecklas. Studier visar en signifikant reducering av antalet uppvaknanden 
och total vaken tid under natten, ökad aktivitet under dagen och minskade depressions-
symtom.  Författarna anser att sömnhygienåtgärder är fullt möjliga att genomföra och ger 
effekt. Liknande resultat erhölls av Kuzu et al (2005) som testade ett skräddarsytt 
utbildningsprogram för anhöriga till personer med AD. Programmet bestod av tre delar; en 
allmän information om sjukdomen och beteendestörningar, en individualiserad del utifrån 
patientens specifika problem samt en bok som delades ut. Anhöriga beskrev sin situation, 
diskuterade och fick råd om hur de skulle hantera olika problem. Störd sömn, ätstörningar, 
skaderisker och ångest minskade signifikant, sömnstörningarna från 14 % till 4 %. Anhörigas 
skattning av egna depressions- och ångestsymtom minskade och QoL ökade för anhöriga. 
Viktigast var känslan av att inte vara ensam, den skriftliga informationen och de 
individualiserade behandlingsförslagen.  
 
Ljusterapi i form av en grynings/skymnings simulator placerades vid patientens säng för att 
på ett naturligt sätt att utöka den ljusa perioden av dygnet. Nattens viloperiod och 
tidpunkten för insomning flyttades fram. Sömndurationen ökade, patienterna var mer 
orörliga och mindre aktiva under natten. Att stärka zeitgebers är en viktig strategi för att 
förbättra sömnkvalitet och tidpunkt för sömn hos personer med AD och resultatet är 
lovande, speciellt efter endast 3 veckors behandling (Gasio et al 2003). På ett särskilt 
boende undersöktes om fragmenterad sömn förbättrades av exponering för klart ljus på 
morgonen. Ingen förbättring av nattsömn eller av vakenhet under dagen kunde mätas, 
däremot senarelades aktivitetsrytmen och blev mer stabil. Detta har potential att vara 
kliniskt användbart eftersom patienternas cirkadianska aktivitetsmönster blev mer socialt 
acceptabla, dvs patienternas dygnsrytm överensstämde bättre med omgivningens (Ancoli-
Israel et al 2002). Yamadera et al (2000) fann att ljusterapi inte förbättrade demens-

Treatment of sleep in Alzheimer´s disease 
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sjukdomen i sig men att de kognitiva funktionerna förbättrades, troligtvis beroende på 
förbättrad cirkadiansk rytm. Andelen tupplurar under dagen och antalet uppvaknande 
under natten minskade signifikant. Förbättringen av den cirkadianska rytmen var tydligare i 
gruppen patienter med tveksam/mild AD än i gruppen med moderat/svår AD. Detta kan 
bero på större skador i hypothamalus vilket minskar känsligheten för ljus.  
 
Demenssjukdom medför ökad risk för sömnapné och i senare stadier av AD beräknas mer 
än 50 % ha sömnapné. CPAP-behandling minskade dagsömnighet hos personer med mild-
moderat AD, konsoliderade fragmenterad sömn, reducerade dagsömnighet, förbättrade 
saturation, puls, blodtryck och kognitiva funktioner samt ökade livskvalitet. Personer i tidig 
AD tolererar CPAP-behandling väl och ska inte underbehandlas pga sin sjukdom. De bör 
behandlas utifrån samma kliniska standard som övriga patienter i samma åldersgrupp. 
(Chong et al 2006, Ancoli-Israel et al 2008).  
 
Omvårdnad 
Sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga ohälsa bla genom att identifiera och aktivt 
förebygga hälsorisker, motivera till förändrade livsstilsfaktorer, identifiera och bedöma 
patientens resurser och förmåga till egenvård samt undervisa och stödja patienter och 
närstående (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 2005). Joyce 
Travelbee (1971) beskriver omvårdnad som en interpersonell process och att all omvårdnad 
inte har hälsa till mål. Hon betonar hopp och lidandets mening framför allt vid kroniska, 
långvariga sjukdomar. Sjuksköterskans uppgift blir då att stödja patienten och familjen i att 
hantera lidande och om möjligt finna en mening i detta. På ett professionellt sätt ska 
sjuksköterskan använda sig själv för att skapa en relation med patienten och kunna tolka 
både sitt eget och patientens beteende för att finna en väg att via hopp hitta en ny framtid.  
SBU (2006) skriver att psykosociala stödprogram och stödprogram i omvårdnad riktade till 
anhöriga kan påverka bla ångest, stress, depression och hälsotillstånd.  I mitt arbete som 
sjuksköterska i  kommunal hälso- och sjukvård har jag ofta mött personer med Alzheimers 
sjukdom och sömnproblem, både i hemmet och på särskilda boenden. Jag har saknat 
omvårdnadsåtgärder och undrat om förbättrad sömnkvalitet kunnat medverka till bättre 
livskvalitet och en möjlighet att bo kvar hemma. Vid omvårdnad av personer med AD 
framstår det extra tydligt att denna även måste inkludera anhörig/vårdgivare. Familjen 
befinner sig i en svår livssituation som successivt förvärras. Känslor av meningslöshet 
uppkommer och anhörig/vårdgivare kan bli både fysiskt och psykiskt utmattade. 
 
Syfte 
Syftet med denna pilotstudie var att utvärdera hur ett utbildningsprogram om sömn och 
sömnhygien riktat till vårdgivare/anhörig av patient med diagnosen Alzheimers sjukdom 
boende i eget boende påverkar patienten.  
 
Frågeställningar: 
 

 Påverkas sömn och dygnsrytm hos den demenssjuke av utbildningsprogrammet? 

 Påverkas upplevelser av nedstämdhet eller depressiva symtom hos den demenssjuke 
av utbildningsprogrammet? 

 Påverkas upplevd HRQoL hos den demenssjuke av utbildningsprogrammet? 

 Fungerade utbildningsprogram och instrument tillfredställande?  
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METOD 
 
En interventionsstudie, pilotstudie, med kvantitativ metod. Strukturerade frågeformulär 
och sömndagbok användes. Interventionen bestod av ett utbildningsprogram om sömn, 
sömnhygien, omgivningsfaktorer, beteendeförändringar och individuella råd för 
anhöriga/vårdgivare till patienter med Alzheimers sjukdom. 
 
Design  
Studien använder single-case design med ”non-concurrent multiple baselines” omfattande 
fas A (baseline), B (intervention) och C (uppföljning) samt ett kontroll case omfattande fas A 
och C. Vid multiple baseline sker övergången mellan baseline och behandlingsfas vid olika 
tidpunkter i olika case. Non-concurrent multiple baselines innebär att mätning sker vid olika 
tidpunkter i olika case (Morgan & Morgan 2009). 
 
Single-case design används alltmer inom omvårdnadsforskning och vid evidensbaserad 
forskning (Morgan & Morgan 2009, Stickley & Phillips 2005). Grundläggande antaganden 
för metoden är att mänskligt beteende är en dynamisk, kontinuerlig process och ett 
fenomen som bäst förstås på individnivå. Metoden är användbar inom tillämpad forskning 
där beteendeförändring står i fokus (Morgan & Morgan 2009), liksom när fokus ligger på 
individnivå snarare än gruppnivå, vid problem med att överföra gruppdata till individnivå, 
vid problem med representativt urval eller pga etiska överväganden (Elder 1997). Den är 
idealiskt för att utvärdera omvårdnad eftersom den fokuserar på individuella fall och ger 
möjlighet att ge individuell omvårdnad, samtidigt som effekt kan studeras hos de specifika 
patienterna (Christensson, Ek och Unosson 2001). Ett case kan utgöras av en individ, en 
grupp eller en organisation. Utmärkande är att observation och mätning alltid sker på 
individnivå. Data från flera individer slås ej samman och jämförs utan jämförelse sker 
genom upprepade mätningar av den beroende variabeln i samma case. Individen fungerar 
som sin egen jämförelse eftersom ett beteende kan mätas före, under och efter 
manipulation av variabel eller behandling. Det allra viktigaste kravet på single-case design 
är upprepade observationer över tid, vanligen före intervention och kontinuerligt under 
tiden interventionen pågår (Kazdin 1982). Inter-subjekt upprepning, dvs upprepning av en 
intervention hos flera individer/case är en induktiv strategi för att etablera 
generaliserbarhet/extern validitet för en intervention utöver ett specifikt case. 
Betydelsefullt är pålitliga observationsstrategier samt mätstrategier och mätinstrument 
som ger jämn och korrekt mätning över tid. Observatören har stor betydelse liksom en 
väldefinierad intervention med konkret beskrivna aktiviteter. Genomförandet ska 
överensstämma med instruktionerna, vilket ger god reliabilitet. Även baseline data har stor 
betydelse. Stor variation eller tydlig trend i den riktning som interventionen syftar till under 
baseline, försvårar möjligheten att dra slutsatser. Detta gäller även vid stor variation under 
övriga faser (Morgan & Morgan 2009).  
 
Urval 
I studien inkluderades sju par dvs patient och vårdgivare/anhörig boende i sydöstra Sverige. 
Efter den inledande kontakten exkluderades fyra par. Två par pga att patienten inte längre 
hade sömnproblem. I det ena fallet tack vare insatt sömnmedicinering och i det andra pga 
av att sömnen spontant förändrats till det bättre. Det tredje paret exkluderades pga 
diagnosen vaskulär demens och det fjärde paret avböjde deltagande pga 
anhörig/vårdgivares oro för att patienten skulle utsättas för stress. Paren lottades 
successivt och slumpvis till interventionsgrupp respektive kontrollgrupp. Kontrollgrupp 
valdes för att berika resultatet. Beskrivning av deltagare se Tabell 2.  
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Inklusionskriterier var patient:      
 

 med diagnosticerad Alzheimers sjukdom eller demens av Alzheimers typ 

 med kända sömnproblem  

 boende i eget hem tillsammans med anhörig/vårdgivare  

 med anhörig/vårdgivare som ville medverka i studien och förstod svenska språket 
muntligt och skriftligt. 

 
Genomförande 
Patienterna rekryterades av ansvarig demenssjuksköterska vid hälsocentral i sydöstra 
Sverige. Efter att ha erhållit skriftlig och muntlig information om studien gavs skriftligt 
samtycke från anhörig/vårdgivare i ett case och i två case från patienten själv. Skriftligt 
godkännande erhölls från berörda verksamhetschefer. Ansvarig demenssjuksköterska 
genomförde samtliga intervjuer. De strukturerade frågeformulären användes genom att 
frågorna ställdes muntligt. Sjuksköterska ansvarig för studien genomförde utbildnings-
programmet. Utbildning och intervjuer gjordes i parens hem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervention 
För paren i interventionsgruppen, case 2 och 3, bestod studien av tre faser; fas A – Baseline, 
fas B – Intervention och fas C – Uppföljning, se figur 3A. Fas A innehöll ett intervjutillfälle (In 
1) då de strukturerade frågeformulären användes. Samtidigt delades den första 
sömndagboken (s) ut och gicks igenom. Sömndagbok började användas tio dagar före 
interventionens start och anhörig vårdgivare fyllde i den efter varje natt.  Den användes 
kontinuerligt under hela interventionen och samlades in respektive delades ut vid 
utbildningstillfällena. Totalt användes fyra sömndagböcker, basline/sömndagbok 1 samt 
sömndagbok 2-4. Interventionen, fas B, bestod av fyra utbildningstillfällen (Utb 1,2,3,4). 
Uppföljningsfas C innehöll intervjuer med strukturerade frågeformulär tre veckor och tre 
månader efter fullföljd intervention (In 2 o In 3). Både patient och anhörig/vårdgivare 
deltog i intervjuer och vid utbildningstillfällen. För ett par, case 1, som lottats till 
kontrollgrupp, bestod studien av fas A – Baseline, och fas C – Uppföljning, se figur 3B. Fas A 
innehöll ett intervjutillfälle (In 1) då de strukturerade frågeformulären användes och 
sömndagbok (s) delades ut och gicks igenom. Den användes under tio dagar och anhörig 
vårdgivare fyllde i efter varje natt. 
 

Tabell 2  Deltagare studie (n 3) 

Case 
 

Ålder/år Kön Anhörig/ 
Vårdgivare 

Diagnos 1) 
 
 

MMSE  
poäng 2) 
+ tid till 
studie3) 
 

Grupp Övriga sjukdomar 4) 
Inom () anges det intervjutillfälle 
uppgifterna lämnats 
 

1 
 

79 K Make Alzheimers  
sjukdom 

17 
 

1 mån 

Kontroll Inkontinens (I,II), Högt blodtryck (I-III), 
Nedstämdhet (I-III), Snarkning (I-III), 
Ångest/Oro (I-III) 
 

2 
 

77 M Maka Alzheimers 
sjukdom/   
Vaskulär  
Demens 

28 
 

11 mån 
 

Intervention Hjärtbesvär (II,III), Högt blodtryck (I-III), 
Nedstämdhet (I-III) Prostatabesvär (I-III), 
Urinvägsbesvär (III), Ångest/Oro (II,III) 
 

3 
 

75 M Maka Alzheimers  
sjukdom/  
Vaskulär  
demens  

28 
 

7 mån 
 
 

Intervention Andningsuppehåll (II,III) 
Depression (II,III), Hjärtinfarkt (I-III) 
Högt blodtryck (II,III), Inkontinens (II,III), 
Nedstämdhet (II,III), Snarkning (II,III), 
Ångest/Oro (II) 

1) Information om diagnos inhämtades från journal 
2) Information om kognitivt status (MMSE) inhämtades från journal  
3) Tid mellan mätning MMSE och första intervjutillfället 
4) Uppgifter om övriga sjukdomar inhämtades från Uppsala Sleep Inventory (USI)  (Broman mfl  1996) 
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Sömndagboken insamlades vid ett kortare besök (B) hos paret. Uppföljning (Fas C) innehöll 
intervjuer med frågeformulär vid två tillfällen, tre månader och sex månader efter första 
intervjutillfället. Både patient och anhörig vårdgivare närvarade vid intervjuerna. Paret 
erhöll av etiska skäl en kortare utbildning på ca 60 minuter, vid ett tillfälle. 
 
Frågeformulär och sömndagbok 
Datainsamling gjordes med hjälp frågeformulär och sömndagbok, se tabell 3. Sömndagbok 
användes för att tillgodose behovet av kontinuerliga mätningar avseende aktuell sömn, 
fysisk aktivitet och exponering för dagsljus.  
 

 
 
Översättning 
Sömndagbok och material för utbildningsprogrammet Nighttime Insomnia Treatment and 
Education in Alzheimer´s Disease (NITE-AD) (McCurry et al 2005) översattes från 
amerikanska till svenska av författaren. Översättningen gjordes i forward-translation med 
betoning på förståelse (WHO 2012) och behandlingsrekommendationer avsedda för 
amerikanska förhållanden uteslöts. The Circadian Sleep Inventory for Normal and 
Pathological States (CSINAPS) (Hoekert, Riemersma-van der Lek, Swaab, Kaufer och van 
Someren 2006) översattes av författaren i back-translation. De två olika versionerna 
jämfördes varefter differenser diskuterades med den engelsktalande översättaren. The 

Fas A  
Baseline 
 

Fas B 
Intervention 
 

Fas C  
Uppföljning 

In 1 ssssssssss Utb 1 ssssssssss Utb 2 ssssssssss Utb 3 ssssssssss Utb 4  
 

***In 2                                       +++In 3 
 
 

Figur 3 A Flödesschema för interventionscase 2 och 3,  s = sömndagbok under 1 dygn,  
Utb 1-4 = Utbildningstillfälle 1-4, In 1-3 = Intervjutillfälle 1-3, 
 *** = 3 veckor mellan avslutad intervention och Intervju 2, +++= 3 månader mellan Utb 4 och Intervju 2. 

Fas A  
Baseline 
 

 Fas C  
Uppföljning     

In 1 ssssssssss B 
 
 

                                                     Utb  ***In 2                                       +++ In 3 

Figur 3 B  Flödesschema kontroll case 1, s = sömndagbok under 1 dygn, B= besök då sömndagbok insamlades,  
Utb= kortare utbildningstillfälle,  
*** = 2 månader mellan avslutad sömndagbok och Intervju 2, +++ = 3 månader mellan Intervju 2 och Intervju 3. 

Tabell 3 Använda instrument 

Instrument Område Antal frågor 
 

Poäng Reliabilitet- och  
Validitetstest 

Sömndagbok, enligt Nighttime 
Insomnia Treatment and Education in 
Alzheimer´s Disease (NITE-AD) 
(McCurry et al 1999) 
 

Kontinuerlig mätning av aktuell sömn, och 
skattning av sömn 
 
Fysisk aktivitet och 
ljusexponering. 
 

 
9 
 
 

3 

  

The Circadian Sleep Inventory for 
Normal and Pathological States 
(CSINAPS) (Hoekert et al 2006) 
 

Mätning av sömnvanor, 
sömn/vakenhetsstörningar och cirkadianska 
beteendestörningar.  
 
Del 1 – besvaras av patienten  
Del 2 – besvaras av anhörig /vårdgivare 
 

 
 
 
 

10  
8  

  
Nej/Ja 

Uppsala Sleep Inventory (USI) 
(Broman mfl  1996) 
 

Mätning av habituell sömn, sömnstörningar, 
hälsostatus och livsstilsfaktorer 
 

 
26 

  
Ja/Ja 

Cornells depressionsskattningsskala 
vid demens (Alexopoulus,G. 1988). 
 

Mätning av nedstämdhet/depressionsymtom 
 

19 
 

0- 38 
 

Ja/Ja 

The Quality of Life – Alzheimer´s 
Disease Scale (QOL-AD) (Logsdon, R. 
2002). 
 

Mätning av sjukdomsrelaterad livskvalitet  
 
Del 1 - besvaras av patienten  
Del 2- besvaras av anhörig/vårdgivare 

 
 

13 
13 

 
13-52 

 
Ja/Ja 
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Quality of Life – Alzheimer´s Disease Scale (QoL-AD)(Logsdon, Gibbons, McCurry och Teri 
2002) är översatt till svenska av Mapi Research Trust Information Resources Centre 
Frankrike (Mapi Research Trust 27, Rue de la Villette 69003 Lyon Frankrike, www.mapi-
institute.com). Cornells depressionsskattningsskala vid demens (Alexopoulus, Abrams, 
Young och Shamoian 1988) finns i svensk översättning och har använts i ett flertal studier 
(Boström, Jönsson, Minthon och Londos 2007). 
 

Sömndagbok 
Denna ingick i utbildningsprogrammet Nighttime Insomnia Treatment and Education in 
Alzheimer´s  Disease (NITE-AD). Anhörig/vårdgivare fyllde i sömndagbok varje morgon. Nio 
frågor täckte tid tillbringad i sängen (TIB) , insomningstid (SL), vaken tid efter insomnandet 
(WASO), typ av aktivitet under natten, total nattlig sömntid (TST), tupplurar under dagen, 
nattmedicinering samt skattning av nattens sömn. Beskrivning av variabler i sömndagbok 
finns i tabell 4. Efter utbildningstillfälle 2 tillkom tre frågor avseende exponering för ljus i 
form av vistelse utomhus, väderlek och fysisk aktivitet.  Konstruktionen av frågorna 
överensstämmer väl med rekommendationer i litteratur och forskning (Edéll-Gustafsson, 
Hetta, Arén och Hamrin 1997). Sömndagbok kan bla användas som diagnosinstrument och 
för att mäta effekten av en intervention (Buysse, Ancoli-Israel, Edinger, Lichstein och Morin 
2006). 

 
Frågeformulär 
The Circadian Sleep Inventory for Normal and Pathological States (CSINAPS) mäter 
sömnvanor, sömn/vakenhetsstörningar och cirkadianska beteendestörningar under de  
senaste fyra veckorna. Det består av två formulär; del 1 där patienten om möjligt skattar sig 
själv och del 2 där skattning görs av anhörig/vårdgivare. Poäng beräknas utifrån nej= 0 
poäng och ja=1 poäng, därefter summeras poängen inom varje underområde. Ett jakande 
svar följs upp med en fyrapoängs skala både för frekvens och hur allvarlig påverkan är vilket 
innebär att summan kan variera mellan 0-16 poäng för varje fråga. Instrumentet är 
validitetstestat med god korrelation gällande habituell sömn och vakenhet, måttlig 
korrelation avseende nattvandring och dålig korrelation avseende RLS och sömnapné 
(Hoekert et al 2006). I denna studie besvarade anhörig/vårdgivare båda formulären 
tillsammans med patienten.  
 
Utvalda frågor från Uppsala Sleep Inventory (USI) (Broman, Lundh och Hetta 1996) 
användes. Frågorna täckte skattning av sömnbehov, tidpunkt för sänggående och 
morgonuppvaknande, vaken tid under natten (minuter), tupplurar; tidpunkt och längd 
(minuter), hälsa, sömnmedicinering samt information om sjukdomar, medicinering, längd, 
vikt och fysisk aktivitet. Svaren var beskrivande, med ja/nej alternativ och av Lickert typ 
med alternativen Utmärkt – Mycket God – God – Någorlunda - Dålig. USI har i andra studier 

Tabell 4 Beskrivning av variabler i sömndagbok  

Variabel och mätenhet 
 

Beskrivning 

Sömneffektivitet (SE) - % Det procentuella förhållandet mellan den tid som tillbringas i sängen och den faktiska nattsömnen. 
TIB÷TSTx100=SE, SE > 85 % = tillfredställande 
 

Sömnkvalitet -skattningsskala Subjektiv skattning av sömnens kvalitet, i sömndagbok skattades sömnkvaliteten på en skala 
mellan 1-4 där 1= Svår och 4=Bra , i CSINAPS på en skala mellan 1-10 där 1=Dålig och 10=Utmärkt. 
 

Sömnlatens (SL) - minuter Tid från sänggående till insomning 
 

Tid till sängs (TIB) - minuter Tid från sänggående till uppstigning 
 

Total sömntid (TST) - timmar Total sömntid 
 

Vaken tid under natten (WASO) - 
minuter  
 

Vaken tid mellan insomnande och slutligt uppvaknande  

(Buysse, J.D., Ancoli-Israel, S., Edinger, J.D., Lichstein,K.L.,& Morin, C.M. 2006,  Idvall, E. (Red) 2009) 

http://www.mapi-institute.com/
http://www.mapi-institute.com/
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använts både i sin helhet och i utvalda delar (Yngman-Uhlin & Edéll-Gustafsson 2006, 
Sjöström, Hetta och Waern 2009).  
 
Cornells depressionsskattningsskala vid demens består av 19 frågor och är specifikt 
utformat för att mäta depressionssymtom hos äldre med demenssjukdom. Frågorna avser 
veckan som föregått intervjun. Om både patient och anhörig deltar sätts separata siffror 
och om dessa skiljer sig mycket åt tillfrågas den anhörige igen.  Fyra svarsalternativ ingår; 
a=symtom går ej att bedöma, 0=avsaknad av symtom, 1=milda eller intermittenta symtom 
och 2=symtom föreligger. Poängen summeras och totalsumman kan variera mellan 0–38 
poäng. Originalstudien definierar gränsen för trolig allvarlig depression vid tio poäng och 
definitiv allvarlig depression vid arton poäng. Poäng under sex indikerar frånvaro av 
depressiva symtom. Andra studier definierar gränsen för mild depression vid 8 poäng och 
för måttlig depression vid tolv poäng (Alexopoulos et al 1988, McCurry et al 2005). 
Instrumentet har hög reliabilitet, validitet och känslighet (Alexopoulos et al 1988) och har 
använts i ett flertal studier (Körner et al 2005, McCurry, Pike, Vitiello, Logsdon och Teri 
2008).  
 
The Quality of Life – Alzheimer´s Disease Scale (QOL-AD) är ett sjukdomsspecifikt 
livskvalitetsinstrument utvecklat för att mäta livskvalitet hos personer med Alzheimers 
sjukdom. För att maximera konstruktionsvaliditet och säkerställa att frågorna fokuserar på 
områden viktiga för kognitivt nedsatta äldre personer, är instrumentet utvecklat utifrån 
information från patienter, närstående/vårdgivare och experter. Det innehåller 13 frågor, 
med fyra svarsalternativ, 1=dålig, 2= skaplig, 3=bra, 4=utmärkt. Den totala poängsumman 
varierar mellan 13–52 poäng där 13 tyder på låg QoL och 52 hög QoL. Instrumentet består 
av två delar där anhöriga/vårdgivare fyller i ett frågeformulär och patienten själv ett annat.  
Patient och närstående/vårdgivares poäng kan beräknas individuellt eller kombinerat med 
varandra. Patienter med MMSE poäng 10 eller högre kan vanligtvis själv besvara frågorna. 
Om patienten inte förstår eller svarar på två eller fler frågor avbryts intervjun. Den svenska 
versionen är ej validerad eller reliabilitetstestad utifrån författarens kännedom men har 
använts i svenska studier (Boström et el 2007). Den engelska versionen är använd i ett 
flertal studier (Beer et al 2010, Karttunen et al 2011). Den är validerad och reliabilitets-
testad samt rekommenderas av The European consenus on outcome measures for 
psychological interventions in dementia (Ettema et al 2005, Moniz-Cook et al 2008, 
Thorgrimsen et al 2003). I föreliggande studie redovisas poängen individuellt och resultat 
används för att mäta förändring över tid. 
 
Analys 
I single case metod analyseras och redovisas resultat oftast som ett reellt skeende i grafisk 
form tex grafiska plot, mätningar före/efter eller upp/ned trender. Statistisk beräkning i 
form av medelvärde kan åskådliggöras som linjer i diagram (Morgan & Morgan 2009). I 
denna studie redovisas sömndagboken huvudsakligen i figurer, som punktdiagram. 
Sjukdomsrelaterad livskvalitet och depressionsskattningssymtom redovisas som 
stapeldiagram och resultatet analyseras i poäng. Cirkadianska störningar och frågor från USI 
redovisas i tabell och analyseras i ja/nej svar, poäng har ej summerats för att förändring 
över tid ska tydligaregöras.  
 
Utbildningsprogram 
Nighttime Insomnia Treatment and Education in Alzheimer´s Disease (NITE-AD) består av en 
utbildning om sömn, sömnhygien, beteendeförändringar, bemötande och Alzheimers 
sjukdom. Det är ett systematiskt utbildningsprogram med syfte att förbättra störd sömn 
hos patienter med Alzheimers sjukdom. Sex utbildningstillfällen ingår.  
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Deltagarna erhåller utbildning om sömn, sömnvanor, sömnhygien, depression och hur 
omgivande miljöfaktorer, diet och hälsofaktorer påverkar sömnen. Ett tillfälle berör 
problem med förändrade beteenden hos patienten och endast anhörig/vårdgivare deltar. 
Utbildningen kombinerar sömnhygien, dagliga promenader och exponering för ljus. 
Information ges om AD, vilka stödmöjligheter som finns samt litteratur och informations-
blad om Alzheimers sjukdom som delas ut. Råd ges utifrån individuella förutsättningar och 
de problem som föreligger. Den modifierade utbildning som användes i denna studie 
innehöll fyra träffar, se tabell 5. Ingen ljusbox användes, istället betonades vikten av att 
exponera sig för så mycket ljus som möjligt genom att vistas utomhus och att ha god 
belysning inomhus. Litteratur och annan skriftlig information som användes i NITE-AD var 
delvis speciellt utformad för utbildningsprogrammet. Eftersom inget exakt jämförbart 
svenskt material fanns att tillgå användes boken ”Alzheimer” (Ekman et al 2007) för att ge 
deltagarna information om sjukdomen och de specifika problem som kan uppstå i samband 
med den. Därutöver har författaren översatt övrigt material; ”Faktablad om sömn”, 
”Realistiska Förväntningar”, ”A-B-C Handout” och ”Principer för god sömnhygien”. Vid 
utbildningstillfälle 2 överlämnades en stegräknare. 
 
Provintervjuer och test av utbildningsprogram 
Inför start av studien gjordes två provintervjuer där instrument och intervjuteknik testades. 
Två par, vilka inte kunde inkluderas enligt inklusionskriterier, tillfrågades och provintervjuer 
gjordes i deras hem. Ansvarig demenssjuksköterska utförde intervjuerna och sjuksköterska 
ansvarig för studien närvarade. Efteråt förtydligades några intervjufrågor och justeringar 
gjordes avseende intervjuteknik. I Uppsala Sleep Inventory (USI) anges pågående 
medicinering, för denna studie bestämdes att läkemedelsförpackningar skulle uppvisas för 
intervjuaren vid intervjutillfällena. I Cornells depressionsskattningsskala vid demens 
behövde intervjuaren upprepa svarsalternativen för varje fråga samt förtydliga vissa frågor 
som orden stämningskongruent, sorgsenhet, ångest och fysisk trötthet/energi. I The Quality 
of Life – Alzheimer´s Disease Scale (QOL-AD) var begreppet “livet som helhet” oklart och 

Tabell 5 Utbildningsplan översikt 

Utbildningstillfäle Enligt NITE-AD 
 

Modifierad utbildningsplan 

Tillfälle 1 Introduktion och praktisk information 
Sömn hos äldre och demenssjuka 
Sömnhygien 
Upprättande av sömninterventionsplan 
Genomgång av sömndagbok  
Litteratur 
 

Enligt NITE-AD Tillfälle 1 

Tillfälle 2 Fysisk aktivitet och dess betydelse för sömn 
Genomgång av sömndagbok, sömninterventionsplan, 
Litteratur 
Genomgång av utvecklad sömndagbok  
Fortsatt Sömninterventionsplan 
Litteratur 
 

Enligt NITE-AD Tillfälle 2 
Samt 
Enligt NITE-AD Tillfälle 3, exklusive 
ljusbox 
 
Stegräknare delades ut 
 

Tillfälle 3 Exponering för ljus och ljusets betydelse för sömn 
Genomgång av utvecklad sömndagbok och 
sömninterventionsplan 
Litteratur 
 

 
Enligt NITE-AD Tillfälle 4 
Samt  
Enligt NITE-AD Tillfälle 5 
 

Tillfälle 4 ”Att handskas med omvårdnad” – endast för 
anhörig/vårdgivare 
Genomgång av coping strategier, sömndagbok och 
sömninterventionsplan 
Litteratur 
 

Enligt NITE-AD Tillfälle 6 

Tillfälle 5 Utbildning avseende nedstämdhet/depression 
Genomgång av sömndagbok, sömninterventionsplan  
Litteratur 
 

 

Tillfälle 6 Att bibehålla sömn- och beteende förändringar 
Genomgång av utbildningen 
 

 



13 
 

behövde förklaras av intervjuaren. I den ena provintervjun upplevde den anhörige det som 
svårt att skatta svarsalternativen för patienten. En provutbildning gjordes för att testa 
utbildningsprogrammet Nighttime Insomnia Treatment and Education in Alzheimer´s 
Disease (NITE-AD).  Denna utfördes för en anhörig till person med Alzheimers sjukdom där 
personen med AD hade flyttat till särskilt boende. Utbildningen spelades in på ljudband och 
avlyssnades för att förbättra utbildningsteknik. Betydelsen av att noggrant följa manualen i 
utbildningsprogrammet framstod tydligt samt vikten av att formulera sig med så få ord som 
möjligt. 

Etiska ställningstaganden 
Studien var godkänd av den Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping. Till grund för 
studien ligger forskningsetiska riktlinjer enligt Helsingforsdeklarationen (2008).  
 
 
RESULTAT 
 
Case 1 – kontrollcase 
Case 1 var en kvinna som tedde sig passiv och endast deltog i samtal och information vid 
direkta frågor. En kortare utbildning gavs vid ett tillfälle i tidsperioden mellan baseline och 
intervjutillfälle 2. Patienten var mer dämpad och nedstämd än då sömndagboken 
insamlades.  Hon var nyinsatt på kapsel Heminevrin pga oro och mycket sömnig. Enligt 
uppgift från anhörig/vårdgivare sov båda sämre och hade blivit mer passiva. Patienten sov 
mycket framför TV:n. Föreslagna åtgärder var att försöka aktivera patienten mer i 
lägenheten samt att vid sömnbesvär prova att ge mat och dryck. Anhörig/vårdgivare 
verkade ha svårt att ta emot den information som gavs. 
 
Avseeende läkemedelsanvändning redovisades vid baseline/intervjutillfälle 1 att 
insomningstablett (tbl Zopiklon 5 mg) användes några gånger per månad. Vid 
intervjutillfälle 2 och 3 hade den ersatts med lugnande läkemedel (kapsel Heminevrin 300 
mg). Vid intervjutillfälle 3 tog patienten varje kväll läkemedel mot depression och ångest 
(tbl Klomipramin 50 mg). Övrig medicinering bestod av läkemedel för Alzheimers sjukdom 
(tbl Aricept), högt blodtryck (tbl Enalapril, tbl Felodipin), behandling för torra slemhinnor 
(vagitorie Vagifem) och oro (tbl Sobril). 
 
I figur 4 redovisas variablerna från sömndagbok, baseline. Sömneffektivitet (SE) ligger fyra 
nätter under den rekommenderade gränsen på 85 % och två nätter mellan 86 - 88 %. Fyra 
nätter redovisas sömnlatens på 30 minuter och övriga nätter mellan 40–50 minuter. Vaken 
tid under natten (WASO) är mellan 10-15 minuter med ett undantag på 60 minuter.  Antalet 
redovisade tupplurar under dagen var en/dag mellan kl 13,00-14,00 under hela perioden. 
Sömndagboken visar en sömnstörning med lång sömnlatens och en del vaken tid under 
natten vilket avspeglar sig i låg sömneffektivitet 
 
Cirkadianska beteendestörningar och sömn/vakenhetsstörningar mättes med The Circadian 
Sleep Inventory for Normal and Pathological States (CSINAPS) och redovisas i tabell 6 del I 
och II. Sömn/vakenhetsstörningar redovisas som uppvaknanden under natten både vid 
baseline/intervjutillfälle 1 och vid intervjutillfällen 2 och 3, huvudsakligen beroende på 
toalettbesök. Vid baseline/intervjutillfälle 1 redovisas minskad nattsömn och onormala 
drömmar. Vid intervjutillfälle 2 fortsatt tidiga uppvaknanden och onormala drömmar. 
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A                                                                    B 

    
 C                                                                                                                                                     D 

    
Figur 4 Case 1Sammanställning av rapportering i sömndagbok för 10 nätter - Baseline. A: Tid till sängs (TIB) och total sömntid (TST), B: Sömnlatens (SL) och vaken tid 
under natten (WAKE), C: Sömneffektivitet (SE%) och D: Skattning av sömnkvalitet. 
 

 
Andningsproblem tillkom vid 
intervjutillfälle 2 och 3, skolios angavs 
som huvudsaklig anledning. Vid 
intervjutillfälle 3 hade ökad dagsömn 
tillkommit. Sömnkvaliteten 
förbättrades vid sista intervjutillfället. 
Problem med onormala drömmar, rop 
och skrik i sömnen samt agitation 

under eftermiddagen redovisades endast vid baseline/intervjutillfälle 1, som ett svårt 
problem.  
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Tabell 6 Case 1Del I Cirkadianska störningar och sömn/vakenhetsstörningar   

CSINAPS I 
 

Intervju 1 
Baseline 
 

Intervju 2 
 

Intervju  3 

Insomningsproblem Ja Nej Nej 

 Hur ofta? 1-2 ggr/vecka 
  

 Hur svåra problem? 
Milda - 
Måttliga   

Uppvaknanden Ja Ja Ja 

Hur ofta? 1-2 ggr/vecka Varje natt Varje natt 

Hur svåra problem? 
Milda - 
Måttliga 

Milda - Måttliga Milda - Måttliga 

Pga toalettbesök? Ja Ja Ja 

Tidigt uppvaknande Ja Ja Nej 

Hur ofta? 1-2 ggr/vecka <1 gg/vecka 
 

Hur svåra problem? 
Milda - 
Måttliga 

Svåra - Mkt svåra 
 

Dagtrötthet Nej Nej Nej 

Ökad dagsömn Nej Nej Ja 

Hur ofta? 
  

1–2 ggr/vecka 

Hur svåra problem? 
  

Milda - Måttliga 

Minskad nattsömn Ja Nej Nej 

Kramp eller krypningar i 
benen 

Nej Nej Nej 

Rörelsebehov i benen Nej Nej Nej 

Andningsproblem Nej Ja Ja 

Hur ofta? 
 

1-2 ggr/vecka 1-2 ggr/vecka 

Hur svåra problem? 
 

Svåra – Mkt Svåra Svåra – Mkt Svåra 

Onormala drömmar Ja Ja Nej 

Hur ofta ? 1-2 ggr/vecka 
3 eller fler 
ggr/vecka  

Hur svåra problem? 
Milda - 
Måttliga 

Svåra - Mkt svåra 
 

Sömnkvalitet1) 5,5 4 6,6 

1) Skattningsskala sömnkvalitet 1-10; 1–Dålig, 3,5–Skaplig, 6,5-Bra och 10-Utmärkt 

Tabell 6 Case 1  Del II Cirkadianska störningar och sömn/vakenhets-
störningar   

CSINAPS II 
 

Intervju 1 
Baseline 
 

Intervju 2 Intervju 3 

Ryckningar i armar eller 
ben 

Nej Nej Nej 

Nattvandrande Nej Nej Nej 

Rörelser i sömnen Nej Nej Nej 

Våldsam i sömnen Nej Nej Nej 

Rop eller skrik i sömnen Ja Nej Nej 

Hur ofta? < 1 gg/vecka 
  

Hur svåra problem? Milda - Måttliga 
  

Lever ut en dröm Ja Ja Nej 

Hur ofta? 1-2 ggr/vecka 
<1 
gg/vecka  

Hur svåra problem? Milda - Måttliga 
Milda - 
Måttliga  

Förvirring vid speciell 
tidpunkt 

Nej Nej Nej 

Agitation Ja Nej Nej 

Hur ofta? Varje dag/natt 

 
 

Hur svåra problem? Svåra - Mkt svåra 

 

 

Tidpunkt? 06,00 -17,59 
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I tabell 7 redovisas habituell sömn, hälsostatus, störande omgivningsfaktorer och 
livsstilsfaktorer, vilka mättes med Uppsala Sleep Inventory (USI). Patienten utövar fysisk 
aktivitet samt vistas utomhus regelbundet. Antalet uppvaknanden hade ökat vid sista 
intervjutillfället och mycket vaken tid under natten redovisades vid intervjutillfälle 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depressionssymtom bedömdes med Cornells depressionsskattningsskala där ”cut-off” 
poäng för mild depression ligger vid åtta poäng.  Skattningen ökade från fem poäng vid 
baseline till elva poäng vid sista intervjutillfället, se figur 5. 
 
I figur 6 redovisas patientens och anhörig/vårdgivares skattning av patientens 
sjukdomsrelaterade livskvalitet vilken mättes med Quality of Life in Alzheimers Disease 
(QoL-AD). Patienten skattar sig genomgående högre än anhörig/vårdgivare som också 
skattar livskvaliteten lägre för varje intervjutillfälle.  
 

  
 Figur 5 Case 1 Depressionssymtom.               Figur 6 Case 1 Hälsorelaterad livskvalitet.     
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Tabell 7 Case 1 Habituell sömn, sömnstörningar, hälsostatus och livsstilsfaktorer,  

USI 
Intervju 1 
Baseline 
 

Intervju 2 Intervju 3 

För lite sömn Nej Nej Nej 

För mycket sömn Ja Nej Nej 

Tidpunkt för sänggående 22,00 22,00 ca 22,00 

Uppskattad nattsömn, timmar 7-8 6-7 6-8 

Uppvaknanden, antal 1 1 1-2 

Vaken tid som längst, minuter 30-59 180-240 30-59 

Sömnbehov, timmar 7-8 ca 7 6-8 

Morgonuppvaknande, tidpunkt 6,00 6-6,30 6-6,30 

Tupplur, tidpunkt 12,30 ca 13,00 ca 12,30 

Tupplur, minuter 60 60 60 

Aktuell hälsa Bra Skaplig Bra 

Tidigare hälsa Bra Bra Bra 

Sömnmedicinering Ja, ibland Ja Ja 

BMI 1) 21,4 21,9  20,9 

Störande omgivningsfaktorer Ja Nej Nej 

Kaffe, koppar/dag 1-3 1-3 1-3 

Nikotin Nej Nej Nej 

Alkohol Nej Nej Nej 

Fysisk aktivitet: Ja Ja Ja 

           Promenader   > 30 min 7 dgr/v > 30 min 7 dgr/v  > 30 min 7 dgr/v 

Vistelse utomhus sommar: > 2 tim/dag 5 dgr eller mer > 2 tim/dag 5 dgr eller mer > 2 tim/dag 5 dgr eller mer 

Vistelse utomhus vinter: 1-2 tim/dag 5 dgr eller mer 1-2 tim/dag 5 dgr eller mer 1-2 tim/dag 5 dgr eller mer 
1)BMI: Idealvikt 19-25 
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Case 2 – Interventionsgrupp 
Patienten är en rörlig man med prostatabevär och medföljande problem med urinkastning 
nattetid, har tidigare själv utfört ren intermittent katetrisering. Han har problem med 
förstoppning. Vid utbildningstillfälle 1 anges att sömnen förbättrats efter insättning av 
Exelon plåster. Han tycker om att promenera och upplever att han hindras i sin 
promenadtakt när makan är med. Rekommendationen ges att han promenerar på egen 
hand. Diskussion förs kring vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtagas för att han ska hitta 
hem, vilket anhörig/vårdgivare men inte han själv är orolig för. Vid utbildningstillfälle 2 
framkommer att han känner sig piggare när han kan gå själv i rask takt. Under den gångna 
dagboksperioden opererades han för prostata besvär och makan genomgick en hand-
operation. Hemsituationen något kaotisk pga detta. Hustrun har problem med att rent 
tekniskt kunna fylla i sömndagboken. Vid utbildningstillfälle 3 hade han varit på sjukhuset 
vid två tillfällen och haft UVI. Makan är nedstämd och ledsen pga problem med ADL efter 
hennes operation. Även patienten är mer nedstämd men upplever sin sömn som bättre. 
Stegräknaren är ett positivt inslag som stimulerar till mer rörelse. Utbildningstillfälle 4 och 
Åtgärdsplan; målsättningen är att öka den fysiska aktiviteten, gå på egna promenader och 
att tidigarelägga tidpunkten för tuppluren. Stegräknaren har inte fungerat hela perioden. 
Patienten behåller stegräknaren efter interventionens slut. 
 
Avseende läkemedel redovisas inga sömnmediciner vid baseline/intervjutillfälle 1 och 
intervjutillfälle 2, vid intervjutillfälle 3 var tbl Zopiklon insatt som vb läkemedel. 
Antidepressiva läkemedel och  depressions- och ångestdämpande läkemedel (tbl Zoloft och 
tbl Sertralin) används under hela interventionen, liksom plåster Exelon mot 
minnesstörningar vid Alzheimers sjukdom. Även läkemedel för högt blodtryck (tbl Isoptin 
och/eller tbl Salures), förebyggande för blodproppar (tbl Trombyl), för vitaminbrist och 
benskörhet (tbl Betolvex, tbl Folacin, tbl Kalcipos D och tbl Duroferon, tbl Fosamax) 
används. Vid intervjutillfälle 2 användes tbl Avodart mot prostataförstoring.  
 
I figur 7 redovisas tid till sängs (TIB) och total sömntid (TST). Under baseline och sömndag-
bok 2 tillbringar patienten oftast 10 timmar till sängs vilket därefter varierar, både uppåt 
och neråt. TST är hög vilket innebär att sömneffektiviteten (SE) som redovisas i figur 8 
endast vid två tillfällen ligger under 85 %. Vid några tillfällen har längre total sömntid än tid 
till sängs redovisats. I sömndagbok 4 saknas redovisning för TST de flesta nätterna. 
 

 Figur 7 Case 2  TIB och TST för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I = streck markerar ny sömndagbok. 
 
Antalet tupplurar redovisas i figur 9 och ökar under interventionen från en per dag i 
baseline och sömndagbok 2 till tre-fyra några dagar i sömndagbok 4. I baseline är tidpunkt 
för tupplurar endast registrerad vid tre tillfällen varav två sen eftermiddag/kväll. I 
sömndagbok 2 redovisas tidpunkt vid ett tillfälle; sen eftermiddag och i sömndagbok 3 vid 
tre tillfällen varav tre em och en fm.  
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Figur 8  Case 2 SE  för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I = streck markerar ny sömndagbok. 

 
Figur 9  Case 2 Tupplurar för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I =  streck markerar ny sömndagbok. 
 
 

Vaken tid under natten (WASO) figur 10 är ofullständigt registrerat och saknas framför allt i 
baseline och sömndagbok 4. De redovisade tillfällena är i sömndagbok 3 och 4 långa, mellan 
30 och 120 minuter. I sömndagbok 2 finns några kortare uppvaknanden registrerade. Oftast 
redovisas de som relaterade till toalettbesök och urinvägsbesvär. Sömnlatensen är kort, 
figur 10. 

Figur 10 Case 2 Sömnlatens och Vaken tid under natten för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I = streck markerar ny sömndagbok. 

 

 
Sömnkvaliteten, figur 12, försämras från sömndagbok 2, ffa i sömndagbok 3. Lägre 
skattning av sömnkvalitet relateras oftast till urinvägbesvär eller katetersättning. 
Sömnkvaliteten skattas lägre under slutet av interventionen vilket överensstämmer med 
CSINAPS där skattningen sjönk något vid avslutad intervention och hade sjunkit ytterligare 
vid tre månaders uppföljning.  Även CSINAPS och USI pekar på försämrad sömn över tid 
trots att vaken tid under natten minskat i USI.  
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Figur 11  Case 2 Sömnkvalitet för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I = streck markerar ny sömndagbok. 
 

Patienten tillbringar tid utomhus nästan varje dag. Tiden varierar mellan trettio minuter och 
fem timmar. Den vanligaste aktiviteten är promenad vilken oftast varierar mellan trettio-
sextio minuter, tabell 8. 
 

 
Cirkadianska störningar och sömn/vakenhetsstörningar mättes med The Circadian Sleep 
Inventory for Normal and Pathological States (CSINAPS) och redovisas i tabell 9 del I och II. 
Insomningsproblem registreras vid baseline/intervjutillfälle 1 och intervjutillfälle 3, med 
ökad svårighetsgrad vid intervjutillfälle 3.  
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Tabell 8  Case 2 Sömndagbok vecka 2, 3 och 4    Utomhusvistelse, promenad, antal steg, väderlek och motion 

Sömndagbok  2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 

Vistelse 
utomhus 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
      

Minuter 30 60 90 180-240 30 120-180 60 45 
      

Promenad Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja 
      

Minuter 30 
  

60 
          

     Tidpunkt 
  

Em Fm Fm 
 

Fm Fm 
      

Väderlek Mulet Solsken Solsken Solsken Mulet Solsken Blandat Solsken 
      

Motion Nej Nej Nej Biltvätt Nej Trädgård Nej Nej 
      

Sömndagbok 3 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 

Vistelse 
utomhus 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja  Vet ej Ja Ja Ja Ja 
   

       Minuter 50 40 
 

60-90 
  

Vet ej 60 180-240 120-180 240-300 
   

Promenad Ja Ja Nej Ja Ja Ja  Vet ej Ja Ja Ja Ja 
 

Ja 
 

        Minuter 40 40 
       

45 45 
 

30 
 

Antal steg 1242 861 
 

1873 2521 1034 
 

657+770 1157 1280 1293 1774 445 583 

       Tidpunkt Em Em 
 

Em Fm 
  

Fm+Em Fm Em 
    

Väderlek Blandat Solsken Regn Blandat Solsken Solsken Vet ej Mulet 
  

Solsken 
   

Motion Nej Nej Nej Nej Trädgård Trädgård Nej Nej Nej Nej Trädgård 
   

Minuter 
    

15 60 
    

Lite 
   

Sömndagbok 4 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 

Vistelse 
utomhus  

Ja Ja Ja 
 

Ja Ja 
   

Ja Ja Ja Ja 

Minuter 
 

120-180 360-420 180-240 
 

120 60 
   

60 240 240 240 

Promenad 
 

Ja 
  

Ja Nej 
    

Nej Ja Ja Ja 

Minuter 
 

40 
         

60 60 30 

Antal steg 834 1816 
Ur  
funktion 

Ur 
funktion 

1096 
Ur  
funktion 

Ur  
funktion 

Ur  
funktion 

Ur  
funktion 

Ur  
funktion 

 
   

Tidpunkt 
    

Fm 
     

 
   

Väderlek Solsken Solsken Solsken Solsken Solsken Solsken Blandat Mulet 
  

Solsken Solsken Solsken Solsken 

Motion Trädgård 
            

Trädgård 

Minuter 
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Uppvaknanden under natten redovisas vid 
samtliga intervjutillfällen och antalet 
ökade. Anledningen till uppvaknanden 
angavs vara toalettbesök.  Dagtrötthet 
tillkom liksom onormala drömmar. 

Ryckningar i armar eller ben förekom vid alla intervjutillfällen, samt rörelser i sömnen vid 
intervjutillfälle 3. Cirkadianska störningar tycks öka över tid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9  Del I  Case 2 Cirkadianska störningar och sömn/vakenhetsstörningar   

CSINAPS I Intervju 1 
Baseline 

Intervju 2 Intervju 3 

Insomningsproblem Ja Nej Ja 

  Hur ofta? 1-2 ggr/vecka   3 > ggr/vecka 

  Hur svåra problem? Milda-måttliga    Svåra-Mkt svåra 

Uppvaknanden Ja Ja Ja 

  Hur ofta? 1-2 ggr/vecka  3 > ggr/vecka  3 > ggr/vecka 

  Hur svåra problem? Milda-måttliga  Milda-Måttliga Milda-Måttliga 

 Pga toalettbesök? Nej    Ja 

Tidigt uppvaknande Nej Nej Nej 

Dagtrötthet Nej Ja Ja 

  Hur ofta? 
 

Varje dag  3 > ggr/vecka 

  Hur svåra problem? 
 

Milda-Måttliga  Milda-Måttliga 

Ökad dagsömn Nej Nej Nej 

Minskad nattsömn Nej Nej Ja 

  Hur ofta?      3 > ggr/vecka 

Hur svåra problem?      Milda-Måttliga 

Kramp eller 
krypningar i benen 

Nej Nej Nej 

Rörelsebehov i benen Nej Nej Nej 

Andningsproblem Nej Nej Nej 

Onormala drömmar Nej Ja Ja 

  Hur ofta?    < 1 gg/vecka  1-2 ggr/vecka 

  Hur svåra problem?    Milda-Måttliga  Milda-Måttliga 

Sömnkvalitet1) 7 6,5 4,9 

1) Skattningsskala sömnkvalitet 1-10; 1–Dålig, 3,5–Skaplig, 6,5-Bra och 10-Utmärkt 

Tabell 9  Case 2 Del II Cirkadianska störningar och sömn/vakenhetsstörningar   
CSINAPS  II Intervju 1 

Baseline 
Intervju Intervju 3 

Ryckningar i armar eller 
ben 

Ja Ja Ja 

  Hur ofta? Varje natt 3 > ggr/vecka 
 

 Hur svåra problem? Milda-Måttliga Milda-Måttliga 
 

Nattvandrande Vet ej Ja Nej 

  Hur ofta? 
 

3 > ggr/vecka 
 

  Hur svåra problem? 
 

Milda-Måttliga 
 

Rörelser i sömnen Nej Nej Ja 

  Hur ofta? 
   

  Hur svåra problem? 
   

Våldsam i sömnen Nej Nej Nej 

Rop eller skrik i sömnen Nej Nej Nej 

Lever ut en dröm Nej Nej Nej 

Förvirring vid speciell 
tidpunkt 

Nej Nej 
 

Agitation Ja Nej 
 

  Hur ofta? Varje dag/natt 
  

  Hur svåra problem? 
   

Tidpunkt 18,00-24,00 
  

Tabell 10 Habituell sömn, sömnstörningar, hälsostatus och livsstilsfaktorer, Case 2 

USI 
Intervju 1 
Baseline 
 

Intervju 2 Intervju 3 

För lite sömn Nej Nej Ja 

För mycket sömn Nej Nej Nej 

Tidpunkt för sänggående 22,00-23,00 22.30 22,30-23,00 

Uppskattad nattsömn, timmar 7 8-10 7 

Uppvaknanden, antal 1 2 1-2 

Vaken tid som längst, minuter 60-120 30-59 5-29 

Sömnbehov, timmar 6-7 8-10 8-10 

Morgonuppvaknande, tidpunkt 7-8 8 8 

Tupplur, tidpunkt Ibland efter maten Vilar, somnar sällan Vilar efter maten 

Tupplur, minuter 15 15 30 

Aktuell hälsa Någorlunda Någorlunda God 

Tidigare hälsa Någorlunda Någorlunda Någorlunda 

Sömnmedicinering Nej Nej Ja 

BMI 1) 25,8 25,5 25,5 

Störande omgivningsfaktorer Nej Nej Nej 

Kaffe, koppar/dag 1-3 1-3 1-3 

Nikotin Nej Nej Nej 

Alkohol 1 glas vin/vecka 1 glas vin/vecka ½ glas vin/vecka 

Fysisk aktivitet Ja Ja Ja 

Promenad 
Promenad, morgongymnastik 
Promenad, morgongymnastik, motionscykel 

5 dgr eller >/vecka 
 

30-60 min 5dgr eller >/vecka 

 
 
                                                                                   
30 min/dag 5dgr eller >/vecka 

Vistelse utomhus sommar:  > 2 tim/dag 5 dgr eller mer  > 2 tim/dag 5 dgr eller mer 30 min/dag 5 dgr eller mer 

Vistelse utomhus vinter: < 30 min/dag 5 dgr eller mer 30-60 min/dag 5 dgr eller mer 30 min/dag 5 dgr eller mer 
1)BMI: Idealvikt 19-25, Övervikt 26-30 
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Vid tremånaders uppföljning redovisas för lite sömn i Uppsala Sleep Inventory (USI), liksom 
ökad längd och antal avseende tupplurar, men mindre vaken tid under natten, tabell 10. 
 
Depressionssymtom mättes med Cornells depressionsskattingsskala, se figur 12. 
Skattningen är oförändrad vid samtliga intervjutillfällen, precis vid gränsen för mild 
depression. 
 
I figur 13 redovisas patientens och anhörig/vårdgivares skattning av patientens sjukdoms-
relaterade livskvalitet, vilken mättes med Quality of Life in Alzheimer´s Disease (QoL-AD). 
Patienten skattar sig högre än anhörig/vårdgivare vid baseline/intervjutillfälle 1 och 
intervjutillfälle 2. 
 

  
Figur 12 Case 2 Depressionssymtom.                                                              Figur 13 Case 2 Hälsorelaterad livskvalitet. 

 
 
Case 3 – Interventionsgrupp 
Vid utbildningstillfälle 1 har patienten problem med sömn, oro och balans och är ostadig i 
benen. Han har en rullator som han ogärna använder. Han deltar i dagcenterverksamhet tre 
dagar i veckan.  Använder sömnläkemedel sedan drygt ett halvår tillbaka. Vid baseline/ 
utbildningstillfälle 1 får han rekommendationen att dagligen promenera runt huset, ca 10 
minuter och att vila efter det. Utbildningstillfälle 2; har inte mått så bra under perioden pga 
hög feber och inte kunnat promenera. Han är ostadig i benen, har svårt att lägga sig och 
vända sig i sängen. Sömndagboken visar att tupplurarna ofta är förlagda till sen 
eftermiddag/kväll med duration över en timme. Halva perioden registreras två tupplurar 
per dag. Rekommendation ges att endast ta en tupplur tidigt på eftermiddagen, under 
kortare tid och att använda rullatorn vid promenad. Vid utbildningstillfälle 3 framkommer 
ett stort motstånd mot att gå ute, klarar heller inte att göra det själv. Får rådet att röra sig 
mer inomhus samt ute med sällskap när orken finns. Uppmanas att ta tupplur tidigt på em 
och endast en per dag.  Känner sig ofta orolig när han gått och lagt sig och vi diskuterar om 
en pratstund med hustrun innan sängdags kan hjälpa mot oron. Utbildningstillfälle 4; 
stegräknare har varit en succé och stimulerat honom till att röra sig mer i lägenheten, 
promenerat och visats utomhus mer under sista veckan. Den fungerar bäst om den sitter i 
strumpan pga kort steglängd. Åtgärdsplan; att fortsätta vara så aktiv som möjligt under 
dagarna samt att styra tidpunkt för tupplur. 
 
Under hela interventionen använde patienten tbl Propavan som sömnläkemedel, samt 
läkemedel mot hjärt/kärlsjukdom (tbl Salures, tbl Trombyl, tbl Asasantin Retard, tbl Renitec, 
tbl  Metoprolol och tbl Renitec) och tbl Mianserin mot depression. Vid sista intervjutillfället 
hade tbl Reminyl mot Alzheimers sjukdom blivit insatt. 
 
I figur 14 beskrivs tid till sängs (TIB) och total sömntid (TST). Resultatet visar att patienten 
under baseline ofta tillbringar runt tio timmar till sängs, därefter tenderar TIB att ligga mer 
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samlat runt åtta timmar, framför allt i sömndagbok 2.  I sömndagbok 2 har ingen total 
sömntid angetts utan anhörig/vårdgivare har angivit "Vet ej", några dagar är ej ifyllda.  
 

Figur 14 Case 3 TIB och TST för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I = streck markerar ny sömndagbok. 
 

Figur 15 Case 3 SE för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I = streck markerar ny sömndagbok. 
 

Sömneffektivitet (SE) åskådliggörs i figur 15. Under baseline finns sex registrerade dygn 
med två tillfällen > 80 %.  Vid ett av dessa är SE över 100 %. Redovisning saknas helt i 
sömndagbok 2 eftersom TST ej är registrerat. I sömndagbok 3 och 4 ligger SE mer samlat 
mellan 80-100 %. 
 

 Figur 16 Case 3 Tupplurar för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I = streck markerar ny sömndagbok. 
 
Antal tupplurar, figur 16, minskade från max fyra redovisade i baseline till max två och de 
flesta dagar endast en, i sömndagbok 4. I samtliga sömndagböcker saknas redovisning för 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Timmar 

Baseline Dag 1-11                     Sömndagbok 2 Dag 12-20       Sömndagbok 3 Dag 21-30          Sömndagbok 4 Dag 31-40 

Tid till sängs (TIB)  och  Total sömntid (TST) 

TIB  

TST  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Procent 

Baseline Dag 1-11                     Sömndagbok 2 Dag 12-20       Sömndagbok 3 Dag 21-30                 Sömndagbok 4 Dag 31-40 

Sömneffektivitet (SE) %  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Antal 

Baseline Dag 1-11                        Sömndagbok 2 Dag 12-20           Sömndagbok 3 Dag 21-30                     Sömndagbok 4 Dag 31-40 
 

Tupplurar 



22 
 

några dagar.  Tidpunkt för tupplurar har de flesta dagar i sömndagbok 4 flyttats fram från 
sen eftermiddag till tidig eftermiddag. 

 

Figur 17 Case 3 SL och WAKE för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I = streck markerar ny sömndagbok. 
 

Figur 18  Case 3 Sömnkvalitet för Baseline och 3 veckor i sömndagbok, I = streck markerar ny sömndagbok. 
 
 
Sömnlatensen, figur 17, varierar men tenderar i sömndagbok 3 och 4 att oftare ligga under 
20 minuter. Avseenden vaken tid under natten anges i sömndagbok 2 vid enbart två 
tillfällen, antal minuter. Istället anges vid två tillfällen att patienten varit vaken "större 
delen" av natten och vid fyra tillfällen vaken "flera gånger" under natten. I sömndagbok 4 
anges vid tre tillfällen antal minuter och vid tre tillfällen "många". Uppvaknanden orsakas 
till största delen av oro som uttrycker sig i att patienten kontrollerar att anhörig/vårdgivare 
finns i sängen. Ibland ligger patienten kvar i sängen och ibland går han upp och vandrar. 
Antalet och längd på uppvaknanden varierar mycket och patienten är ibland vaken under 
större delen av natten eller somnar/vaknar ofta. Vaken tid under natten verkar dock ha 
minskat. 
 
Skattning av sömnkvalitet, figur 18, har ändrats från att under baseline och sömndagbok 2 
vara väldigt spridd med flera svåra nätter, till att i sömndagbok 3 och 4 ligga mer samlat 
kring Bra och Skaplig sömn.   
 
I Tabell 11 redovisas utomhusvistelse, promenader, antal steg enligt stegräknare, väderlek 
och motion. Patienten tillbringar lite tid utomhus och utövar ingen motion. Få promenader 
redovisas men antalet steg enligt stegräknare har ökat. 
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Cirkadianska störningar och störd sömn/vakenhetsrytm mättes med The Circadian Sleep 
Inventory for Normal and Pathological States (CSINAPS) och redovisas i tabell 12 del I och II. 
Problem med dagtrötthet, ryckningar i armar och ben, att patienten kastar sig i sängen och 
ibland ropar och skriker samt verkar leva ut drömmar, redovisas. Han blir också förvirrad 
och ibland agiterad vid vissa tidpunkter under dygnet. Sömnkvaliteten skattas som Bra vid 
intervjutillfälle 2, övriga gånger lägre. 
 
Habituell sömn, hälsostatus, störande omgivningsfaktorer och livsstilsfaktorer redovisas i 
tabell 13. Vaken tid under natten har förändrats under perioden och längden på 
tupplurarna har blivit något kortare samt tidigarelagts en aning.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11  Sömndagbok Case 3 vecka 2,3 och 4 Utomhusvistelse, promenad, antal steg, väderlek och motion 

Sömndagbok 2 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4  Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8  Dag 9  Dag 10 

Vistelse utomhus Nej Ja, bil Ja Nej Ja, bil Ja, bil Nej Sjukhusbesök Nej Nej 

Minuter 

          
Promenad Nej Nej Ja Nej 

      
Minuter 

          
Tidpunkt 

          
Väderlek 

  
        Motion Nej Nej 

        Sömndagbok 3 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4  Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8  Dag 9  Dag 10 

Vistelse utomhus Dagcenter Nej Ja Dagcenter Nej Ja Dagcenter 

   
Minuter 

     
Bilutflykt 150 min 

 
   Promenad Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja 

   Minuter 

  
20 

       
Antal steg 

  

337 +  
Inne 2072 

Inne 937 Inne 337 Inne 337 1237 

   
Tidpunkt 

          Väderlek 
  

Mulet 
  

Soligt Soligt 

   
Motion Nej 

 
Packat 

 
Nej 

     Minuter 
  

120 
  

     Sömndagbok 4 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4  Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8  Dag 9  Dag 10 

Vistelse utomhus Ja, bil Nej Ja Ja Ja Ja Ja Dagcenter Nej Ja 

Minuter 

    

330 15 45 65 
 

65 

Promenad 

 

Ja 
Stockholms 
resa 

Ja Ja, utflykt Ja 
 

Ja 
 

Ja 

Minuter 

 

20 
 

45 
   

65 
 

95 

Antal steg 538 1389 
 

1385 1424 1903 4857 4837 488 inne 1987 

Tidpunkt 
 

Kväll 
 

lunch em Sen em Em Kväll 
  

Väderlek Soligt Soligt 
 

Soligt Soligt Soligt Soligt Soligt Soligt Soligt 

Motion Nej 
    

Nej Nej 
  

Nej 

Minuter 
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Depressionssymtom mättes med Cornells depressionsskattningsskala och ligger vid 
baseline/intervjutillfälle 1 över gränsen för mild depression och vid intervjutillfälle 2 över 

 
Tabell 12 Case 3 Del I Cirkadianska störningar och sömn/vakenhetsstörningar   

CSINAPS I 
Intervju 1 
Baseline 

  Intervju 2 Intervju 3 

Insomningsproblem Nej Nej Nej 

Uppvaknanden Nej Nej Ja 

  Hur ofta? 
  

Varje natt 

 Hur svåra problem? 
  

Milda-Måttliga 

Pga toalettbesök? 
  

Nej 

Tidigt uppvaknande Nej Nej Ja 

  Hur ofta? 
   

Hur svåra problem? 
   

Dagtrötthet Ja Ja Ja 

  Hur ofta? Varje dag Varje dag 3>ggr/vecka 

  Hur svåra problem? Svåra-Mkt svåra Milda-Måttliga Milda-Måttliga 

Ökad dagsömn Nej Nej Nej 

Minskad nattsömn Nej Nej Nej 

Kramp eller 
krypningar i benen 

Nej Nej Nej 

Rörelsebehov i benen Nej Nej Nej 

Andningsproblem Nej Nej Nej 

Onormala drömmar Nej Nej Nej 

Sömnkvalitet1) 5 6,5 5 

1) Skattningsskala sömnkvalitet 1-10; 1–Dålig, 3,5–Skaplig, 6,5-Bra och 10-
Utmärkt 

Tabell 12 Case 3del II Cirkadianska störningar och sömn/vakenhets-
störningar   

CSINAPS  II 
Intervju 1 
Baseline 

Intervju 2 Intervju 3 

Ryckningar i armar  
eller ben 

Ja Ja Ja 

  Hur ofta?  Varje natt 1-2 ggr/vecka 
3 > 
ggr/vecka 

  Hur svåra 
problem? 

Milda-
Måttliga 

Milda-
Måttliga 

Milda-
Måttliga 

Nattvandrande Nej Nej Nej 

Rörelser i sängen Ja Ja Ja 

  Hur ofta? 1-2 ggr/vecka 1-2 ggr/vecka 
1-2 
ggr/vecka 

  Hur svåra 
problem? 

Svåra-Mkt 
svåra 

Milda-
Måttliga 

Milda-
Måttliga 

Våldsam i sömnen Nej Nej Nej 

Rop eller skrik i  
sömnen 

Ja Nej Nej 

  Hur ofta? 1-2 ggr/vecka 
  

  Hur svåra 
problem? 

Milda-
Måttliga   

Lever ut en dröm Ja Vet ej Nej 

  Hur ofta? 3 > ggr/vecka 
  

  Hur svåra 
problem? 

Milda-
Måttliga   

Förvirring vid  
speciell tidpunkt 

Ja Ja 
 

  Hur ofta? 1-2 ggr/vecka 3 > ggr/vecka 
 

  Hur svåra 
problem? 

Milda-
Måttliga 

Svåra-Mkt 
svår  

Tidpunkt? 12.00-24.00 
  

Agitation Ja Nej 
 

  Hur ofta? 3 >ggr/vecka 
  

  Hur svåra 
problem? 

Milda-
Måttliga    

  Tidpunkt? 18,00-24,00 
  

Tabell 13  Case 3 Habituell sömn, sömnstörningar, hälsostatus och livsstilsfaktorer 

USI 
Intervju 1 
Baseline 

Intervju 2 Intervju 3 

För lite sömn Nej Ja Nej 

För mycket sömn Ja Nej Ja 

Tidpunkt för sänggående 22,30-23,00 22,30 22,00 

Uppskattad nattsömn, timmar 6-7 5-6 6-7 

Uppvaknanden, antal 2-3 - 2 

Vaken tid som längst, minuter 5-29 60-120 5-29 

Sömnbehov, timmar 8 8 8 

Morgonuppvaknande, tidpunkt 7,30 6,00-6,30 6,00-6,00 

Tupplur, tidpunkt Fm och em 
11.00, 15.00,  
18.00-18.30 

10.30, 13.00-13,30,  
17.00 

Tupplur, minuter 60 + 60 + 60 30+45+60+30 30+30+90 

Aktuell hälsa Någorlunda Någorlunda Någorlunda 

Tidigare hälsa Dålig Dålig Dålig 

Sömnmedicinering Ja Ja Ja 

BMI 1) 25,3 25,6 28,2 

Störande omgivningsfaktorer Nej Nej Nej 

Kaffe, koppar/dag 1-3 1-3 1-3 

Nikotin 0 0 0 

Alkohol 0 0 0 

Fysisk aktivitet: Aldrig Aldrig Aldrig 

Vistelse utomhus sommar: 
>2 tim/dag 
 5 dgr eller mer 

Någon gg på  
balkongen 

< 30 min/dag  
1-2 dgr/vecka 

Vistelse utomhus vinter: 
< 30 min/dag 
5 dgr eller mer 

Aldrig Aldrig 

1)BMI: Idealvikt 19-25, Övervikt 26-30 
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gränsen för måttlig depression, trots detta verkade patienten gladare vid bägge tillfällena 
framförallt vid tillfälle två, figur 19.  
 

   
Figur 19 Case 3 Depressionssymtom.                                                                 Figur 20 Case 3 Hälsorelaterad livskvalitet. 
 

 
I figur 20 redovisas skattning av sjukdomsrelaterad livskvalitet visas. Patienten skattar sin 
livskvalitet högre än anhörig/vårdgivare vid andra intervjutillfället. Vid sista intervjutillfället 
skattar båda högre livskvalitet än vid första tillfället. 
 
Sömnen tycks ha förbättrats under interventionen vilket avspeglas i högre SE och kortare 
sömnlatens. Antalet tupplurar minskade enligt sömndagbok och durationen förkortades 
enligt USI. De är fortfarande flera till antalet varje dag men tidpunkterna är tidigarelagda.  
Vid interventionens slut skattas sömnkvaliteten högre både i sömndagbok och i CSINAPS, 
men inte vid tre månaders uppföljning. Redovisningen vid tremånadersuppföljning tycks 
åter indikera försämrad sömn. Cirkadianska problem och andra sömnproblem har 
tillkommit, samtidigt som problem med dagtrötthet minskat. Enligt USI var patienten 
fortsatt inaktiv och vistades inte mycket utomhus. Enligt sömndagbok har antalet steg 
inomhus ökat. Depressionssymtomen har minskat och livskvaliteten ökat, framförallt i 
anhörig/vårdgivares skattning. 

 
 
METODDISKUSSION  
 
Observatören och observationsstrategier är avgörande för validitet i single-case metod 
(Morgan & Morgan 2009). I denna studie utgjordes observatören av anhörig/vårdgivare, två 
kvinnor och en man, vilka registrerade sömnvanor i sömndagbok med tydligt angivna 
frågor. Sömnvanor bedöms utifrån egna erfarenheter, livssituation och hälsostatus vilket 
kan påverka resultat och registrering och därmed validitet. Detta var tydligt i case 2 och 
sänker validiteten. Anhörig/vårdgivare vaknar inte alltid när patienten gör det och studier 
visar att anhöriga och patienter inte alltid skattar sömn på samma sätt. Ofta skattas 
sömnkvalitet lägre och sömnduration kortare än vad aktigrafisk registrering visar 
(Tractenberg et al 2006, Yesavage et al 2003). Patienter med gott kognitivt status och god 
funktionsförmåga, utan depressionssymtom, sov relativt bra trots att anhöriga 
rapporterade motsatsen. Anhöriga med ett kritiskt förhållningssätt till patientens 
sömnproblem rapporterade oftare sömnproblem jämfört med aktigrafisk registrering 
(McCurry, Vitiello, Gibbons, Logsdon och Teri 2006). Andra studier visar att anhörigas 
rapportering väl reflekterar sömn och nattliga beteenden (Tractenberg et al 2006). I denna 
studie var registrering i sömndagbok ibland ofullständig, både beroende på sjukdom hos 
anhörig/vårdgivare och av okänd orsak. Svårighet med tillförlitlighet och kontinuitet i 
anhörigas rapportering utgör ett problem för metoden (Morgan & Morgan 2009). En 
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svaghet med sömndagbok är att validering för registrering är svår att genomföra, 
telefonkontakt kan vara ett sätt att säkerställa detta (Buysse et al 2006). För framtida 
studier vore användandet av aktigraf ett värdefullt komplement och daglig uppföljning via 
telefonkontakt ett sätt att säkerställa registrering och stödja observatören dvs 
anhörig/vårdgivare. 
 
Vid inkludering uppstod svårigheter att hitta patienter som uppfyllde inklusionskriterier och 
fyra patienter exkluderades efter den första kontakten. Diagnos var inte alltid klart 
utskriven i journalen, tex hade en patient enbart diagnosen demens trots att han 
behandlades med tablett Aricept vilket är ett läkemedel specifikt för AD, även diagnosen 
blanddemens förekom. Dessa patienter inkluderades.  Ett annat inklusionskriterium var 
känd sömnstörning. Ingen egen bedömning gjordes för att klargöra vilken typ av 
sömnstörning som förelåg utan information hämtades från journal eller ansvarig 
demenssjuksköterska. David et al (2010) diskuterar behovet av bedömningsmetoder och 
diagnoskriterier för sömnstörning hos patienter med AD . De nämner tre huvudsakliga 
kriteria; upplevda problem, objektiv eller subjektiv mätning med två till fyra identifierade 
symtom och sömnstörning associerad till AD, samt betydelsen av att utesluta differential-
diagnoser. Även Rongve, Boeve och Aarsland (2010) pekar på behovet av ett standardiserat 
bedömningsinstrument för olika typer av sömnstörning i patientgruppen. Ett sådant 
instrument kan vara värdefullt för att patienter inte felaktigt ska exkluderas tex vid OSAS, 
RLS/PLM  och ökad dagsömnighet.  Forskning visar att sömnstörningar hos patienter med 
AD relaterade till OSAS kan behandlas framgångsrikt och att detta kan ha betydelse för den 
kognitiva försämringen (Ancoli-Israel et al 2008, Cooke et al 2009, Rongve et al 2010). Inför 
kommande studier i ämnet vore det värdefullt att använda ett sådant instrument.  
 
Interventionen för de tre casen genomfördes under vår och sommar enligt ”non-concurrent 
multiple base-line design”. Tidsförloppet för interventionen påverkades av sjukdom hos 
patient och anhörig/vårdgivare i ett case vilket innebar att registrering i sömndagbok och 
tidpunkt för intervjutillfällen försköts, i ett annat case förlängdes registreringen.  Längre 
registrering ger mer kunskap och skillnad i längd på registrering förekommer vid multiple 
base-line design. Vid non-concurrent design sker intervention vid olika tillfällen i olika case 
(Morgan & Morgan 2009). I kontroll case 1 registrerades i sömndagbok endast i tio 
dagar/baseline efter det första intervjutillfället vilket gör att det inte går att följa regist-
rering under lika lång tid som i övriga case. Detta är otillfredställande och utgör en svaghet 
för case 1. Eftersom endast en kort utbildning gavs, vid ett tillfälle, bedömdes det som svårt 
att motivera och följa upp registrering i sömndagbok, upprepade kontakter kunde även 
påverka resultatet. 
 
Valda frågeformulär fungerade väl efter korrigeringar utifrån provintervjuerna.  Det totala 
antalet frågor var 89 st, förutom sömdagbok, vilket är ett stort antal frågor. Några 
frågor/områden fanns med i flera av formulären vilket innebär att antalet frågor skulle 
kunna minskas. För att mäta cirkadianska störningar i denna patientgrupp fanns endast ett 
fåtal frågeformulär att tillgå. The Circadian Sleep Inventory for Normal and Pathological 
States (CSINAPS) täcker väl de områden som utgör problem vid cirkadianska störningar. Det 
kan ses som en brist att detta instrument ej är mer använt. Trots upprepade sökningar har 
författaren inte kunnat finna andra studier där det använts eller lyckats komma i kontakt 
med upphovsmannen till frågeformuläret. Nya bedömningsinstrument och nya kriterier för 
att identifiera, definiera och namnge störd sömn/vakenhets rytm hos personer med AD 
behövs. Dessa skulle kunna effektivisera forskning och göra det lättare att utveckla och 
testa nya behandlingsmetoder (Tractenberg et al 2006, Yesavage et al 2003).  
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Samtliga intervjuer genomfördes av samma ansvariga demenssjuksköterska och 
frågeformulären testades före studiens start vilket stärker metoden. Utbildningen testades i 
samband med provutbildningen och inga frågor uppstod i samband med detta, ej heller 
under själva interventionen. För att säkerställa kvaliteten skulle back-translation kunnat 
utföras på allt material författaren själv översatt. Back-translation innebär att ett fråge-
formulär översätts till i detta fall svenska och sedan tillbaka till engelska av en oberoende 
översättare vars modersmål är engelska och som inte har någon kännedom om fråge-
formuläret. En fördel med back-translation är att möjlighet finns att jämföra originalet med 
det ”åter-översatta” instrumentet.  Förändring av ord och begrepp som inte har någon 
självklar motsvarighet är tillåten (Maneesriwongul & Dixon 2004). Denna procedur var 
värdefull vid översättning och några meningar ändrades efter diskussion med den 
oberoende översättaren. 
 
Utbildningen modifierades från fyra till sex utbildningstillfällen. Istället för ljusbox valdes 
registrering av väderlek samt information om och uppmuntran till mycket belysning 
inomhus. Hur detta påverkar resultatet är svårt att bedöma. Syftet med modifieringen var 
att utbildningen skulle vara kliniskt genomförbar och enkel för deltagarna. Studier har visat 
på svårigheter att få personer med AD att tillbringa tid i ljusbox (McCurry et al 2000). 
Registrering av väderlek visar att deltagarna var mer aktiva utomhus vid vackert väder och 
värdet av dessa frågor kan diskuteras. Ljusterapi rekommenderas både för sömnstörning 
och för nedsatt kognitiv funktion men ännu finns inga riktlinjer för hur mycket lux, längd 
och tidpunkt en behandling ska innehålla (Burns, Allen, Tomenson, Duignan och Byrne 
2009, David et al 2010, Shub, Darvishi, Mark och Kunik 2009). Trots detta menar David et al 
(2010) att ljusbehandling ofta accepteras väl, har få bieffekter och längre effekt än 
farmakologisk behandling. Belysning på väggar eller i tak kan vara användbart och ha god 
effekt (Deschenes & McCurry 2009). I denna studie uppmuntrades deltagarna att ha mycket 
ljus tända inomhus. Studien genomfördes under den ljusa årstiden och det var inte 
praktiskt genomförbart att registrera hur många lampor som användes. Om fortsatta 
studier ska ske med denna intervention bör ljusbox övervägas. Stegräknaren som delades 
ut vid andra utbildningstillfället upplevdes som mycket positiv. Den stimulerade även den 
person som inte ville vistas så mycket utomhus till att röra sig mer inomhus. Ett uppskattat 
inslag som gjorde att männen i case 2 och 3 blev mer aktiva, tände en liten glimt i ögat.  
McCurry et al (2011) visar att ljus och fysisk aktivitet kan vara effektiva behandlingsmetoder 
för att förbättra sömn hos personer med AD som bor hemma.  Forskning stödjer 
utbildningsinsatsens innehåll med komponenterna ljus, fysisk aktivitet och sömnhygien 
(Hogan et al 2008, Shub et al 2009, David et al 2010), bemötande och hantering av 
problembeteende (SBU 2006). Det kan vara värt att överväga sex utbildningstillfällen 
utifrån interventionens omfattning och anhörig/vårdgivares behov av stöd. 
 
Hur demenssjukdomen påverkar patientens förståelse av sin sjukdom, frågeformulär och av 
hågkomsten av det som frågorna berör är ett generellt problem vid forskning om HRQoL i 
denna patientgrupp. Golden Standard för mätning av livskvalitet är individens egen 
skattning vilket kan innebär svårigheter för personer med demenssjukdom, framförallt svår 
demenssjukdom (Logsdon et al 2002, Novella et al 2001). WHO:s definition förutsätter att 
den intellektuella förmågan att göra komplexa subjektiva bedömningar om ens liv före-
ligger. Minnesförlust, bristande uppmärksamhet, kommunikationsförmåga och depression 
påverkar det subjektiva omdömet och möjligheten att förstå frågor liksom förmågan att 
kunna förmedla sin upplevelse. Bedömningen av vad som är viktigt för QoL kan förändras 
under sjukdomens gång. Trots dessa svårigheter är det viktigt att mäta QoL i denna 
patientgrupp så att både patient och vårdgivare får möjlighet att uttrycka tex vilken 
intervention som gör skillnad i deras liv (Gonzales-Salvador et al 2000, Logsdon et al 2002). 
Att anhöriga skattar den demenssjukes QoL med eller utan patientens medverkan är vanligt 
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förekommande. Metoden baseras på att minne, språkomdöme och självinsikt försämras av 
sjukdomen (Shin, Carter, Masterman, Fairbanks och Cummings 2005).  När anhörigas och 
patienters skattning av QoL jämförs avseende observerbara funktioner som fysisk hälsa 
eller handikapp är skattningen likvärdig, för övrigt tenderar anhöriga att skatta lägre än 
patienten själv. Detta kan orsakas av anhörigas förväntningar och föreställningar, typ av 
relation, egen depression och/eller vårdtyngd. Att personer med AD inte kan skatta sin 
egen QoL är enligt Thorgrimsen et al (2003) ett antagande utan empiriskt stöd och en 
studie om validitet och reliabilitet för instrumentet QoL-AD visade att detta fungerar väl 
som självskattningsinstrument. Han pekar på ett ökande behov att mäta QoL hos personer 
med AD, både för att kunna utvärdera behandlingar och tjänster och för att utvärdera 
forskning och kliniska försök. Personer med mild-medelsvår AD är medvetna om och kan 
skatta sin egen QoL och de skattar högre än anhöriga (Novella et al 2001). Hoe, Katona, 
Orrell och Livingston (2005) fann att personer långt framskriden AD, MMSE poäng 3-11, kan 
skatta sin QoL och betonar betydelsen av att använda patientens egen skattning, inte 
enbart anhörigas. Även Logsdon et al (2002) betonar patientens egen skattning och att 
anhörigas skattning inte bör ersätta patientens. Skillnaden i skattning mellan patient och 
anhörig tycks inte förändras med kognitiv försämring, patientens högre skattning bibehålls 
(Hoe et al 2005). I denna studie visar resultatet i två case att anhörig/vårdgivare skattar 
lägre än patienten och i ett case högre eller likvärdigt, vilket belyser att olika upplevelser av 
HRQoL föreligger. Skattning av HRQoL tycks vara beroende av depressionssymtom endast i 
case A.  
 
Utifrån denna pilotstudie har värdefull kunskap inför framtida studier erhållits. Inter-
ventionen är omfattande och bör systematiseras mer, bla uppmärksammades inte att TIB 
var lång i alla case förrän resultatet sammanställdes. Detta borde berörts i de personliga 
rekommendationerna. Sömnrestriktion har framgångsrikt använts som del av sömnhygien-
program (David et al 2010). Det vore lämpligt med fler personer delaktiga i interventionen. 
Genomförandet kan då säkerställas tex  avseende genomgång och planering inför 
utbildningstillfällen, ev telefonkontakt, genomgång av material mm vilket är viktigt för att 
säkerställa metoden.  Omfattningen av interventionen ställer krav på anhörig/vårdgivare. 
Instrument för att utvärdera hur anhöriga/vårdgivare upplever interventionen och 
skattning av deras QoL kan övervägas, liksom instrument för registrering av sömnapné och 
RLS/PLM.   
 
Vald metod är tillfredställande och förändring på individnivå tydliggörs. Ett syfte med single 
case-metod är att observera, mäta och identifiera ett beteende. Ett annat är att avgöra om 
förändringar i ett beteende beror på genomförd behandling/intervention, dvs förhållandet 
mellan oberoende och beroende variabler. Intern validitet avgörs bla av förekomst av bias. I 
case 2 påverkade hustruns sjukdom registreringen i sömndagbok vilket kan ha påverkat 
resultatet. Sömnlatens i case 2 registrerades likvärdigt under lång tid vilket för tanken till 
slentrianmässig registrering och vid flera tillfällen saknades registrering helt. Önskvärt vore 
att inkludera fler case för att möjliggöra intersubjekt upprepning. Data i både baseline och 
övriga faser varierar så mycket att möjligheten att dra slutsatser påverkas. Medelvärdes 
linje kunde ha inkluderats i figurerna för att öka den grafiska tydligheten. 
 
I denna studie har tre olika case beskrivits, varav ett kontrollcase. De är sinsemellan så olika 
och så få att inga generaliserbara slutsatser kan dras och ingen extern validitet kan 
fastställas .   
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RESULTATDISKUSSION 
 
Tre olika variabler undersöktes; sömn, depressionssymtom och hälsorelaterad livskvalitet. 
Dålig sömn, depression och ångest påverkar varandra vilket ger en försämrad QoL både för 
patient och anhörig/vårdgivare (Starkstein et al 2005). Ett flertal problemställningar 
belyses, både utifrån vad som framkom i resultat men också under intervention, såsom 
olika typer av sömnproblem typiska för AD, anhörigas utsatthet och behov av stöd, samt 
hur skattning av HRQoL ska värderas.  
 

I case 1 försämrade patientens tillstånd successivt och medicinering mot oro och ångest 
ökade. Farmakologisk behandling är vanligt förekommande i denna patientgrupp trots 
biverkningar som fallrisk, dagtrötthet och försämrad sömnkvalitet (Deschenes & McCurry 
2009). Andningsproblem redovisades som relaterade till skolios . Utifrån en 40-procentig 
prevalens av obstruktiv sömnapné i populationen samt de goda resultat av CPAP-
behandling som beskrivs i litteraturen (Chong et al 2006, Cooke et al 2009) väcks frågan om 
detta är ett problem som kunde behandlats.  Svårigheten att upprätthålla sömnen relateras 
till toalettbesök men även oro och ångest kan ha påverkat, vilket möjligen återspeglas i att 
patienten vid ett tillfälle var vaken en timme. De cirkadianska störningar inklusive agitation 
som redovisas vid baseline/intervjutillfälle 1 och intervjutillfälle 2 för tankarna till ”sun-
downing” syndrom. Den dagtrötthet som tillkom kan vara relaterad både till 
sömn/vakenhetsstörning och till läkemedelsbiverkan, ingen icke-farmakologisk behandling 
hade provats. I USI redovisas vid intervjutillfälle 3 fler uppvaknanden per natt, vilket kan 
tyda på sömn/vakenhetsstörning. Depressionssymtom hade ökat vilket gjorde att ansvarig 
distriktssjuksköterska informerades. Parets livssituation var svår och forskning visar hur 
anhörigas situation förändras drastiskt med allt större ansvar för den sjuka personen vilket 
till sist utgör ett heltidsjobb med förändrad livsstil, känslomässig utmattning, försämrad 
fysisk och psykisk ohälsa som följd (Ferrara et al 2008).  
 
I case 2 visar resultatet ingen förbättrad sömn utan snarare en försämring och patienten 
hade vid intervjutillfälle 3 börjat använda sömnläkemedel. Sömneffektiviteten var hög trots 
stor andel vaken tid vissa nätter, TIB var lång. Rapporteringen var ofullständig och vid några 
tillfällen rapporteras SE > 100 %. Rapporteringen påverkades av anhörig/vårdgivares 
sjukdom. Hur anhöriga rapporterar är mycket komplext och påverkas av många faktorer 
(McCurry et al 2006). Målet för åtgärdsplanen var att minska antalet tupplurar vilket ej 
skedde, möjligtvis tidigarelades tidpunkten. Situationen i hemmet präglades av hustruns 
operation samt patientens urinvägsbesvär. Depressionssymtom förändrades inte under 
studien och den hälsorelaterade livskvaliteten skattad av patienten ökade trots den 
besvärliga hemsituationen och försämringen av sömnen. 
 
I case 3 visar resultatet förbättrad sömn medan depressionssymtom och sjukdomsrelaterad 
livskvalitet inte påverkas i någon större utsträckning. Vid tre månaders uppföljning 
redovisas mer cirkadianska störningar . 
 
De sömnproblem som framkom stämmer väl överens med dem som beskrivs i litteraturen. 
Ökande sömnfragmentering och störning av dygnsrytmen vilket medför överdriven 
dagsömn och tupplurar (Shub et al 2009), men också föränderliga och skiftande 
sömnproblem med tilltagande oro, depression och passivitet (Cole & Richards 2005, 
McCurry et al 2008). Sömnstörning förekom trots behandling med sömnläkemedel vilket är 
mycket vanligt. Behandling med psykofarmaka förekom vilket är en vanlig behandling för 
sömnproblem, kanske för att läkare inte känner till icke-farmakologiska alternativ (Shub et 
al 2009) eller har möjlighet att ordinera sådana. Med tanke på hur olika en sömnstörning 
kan yttra sig och på hur känsliga många äldre demenssjuka är bör icke-farmakolgisk 
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behandling alltid vara förstahandsalternativ (Deschenes & McCurry 2009, SBU 2006, Shub 
et al 2009). Andra faktorer som kan påverka sömnen är buller, oro, mat och dryck, 
stimulantia mm (McCurry et al 2000) vilket inte var fallet i något av casen.  
 
I två av casen skattades över ”cut-off” poängen för depression. Sambandet mellan 
förekomst av depression och försämrad QoL är tydligt hos personer med AD även om detta 
inte ses tydligt i denna studie. Depression påverkar QoL negativt både för personen med  
AD och anhörig/vårdgivare vilket kan visa sig som försämring av ADL funktioner, snabbare 
kognitiv försämring och tidigarelagd institutionalisering (Gonzalez-Salvador et al 2000, 
Starkstein et al 2005). Sambandet mellan depression och sömnstörning vid AD är starkt, 51 
% oberoende av grad av AD (Tractenberg et al 2006).  
 
Skattning av HRQoL stämmer delvis överens med litteraturen. I två av casen skattar  
anhöriga lägre än patienten och i ett case högre. Detta betyder inte att någon har rätt eller 
fel utan är beroende på olika uppfattningar och belyser frågan om vems ”verklighet” som 
skattas och om/hur sjukdomen påverkar patientens möjlighet att skatta sig själv. Patientens 
skattning av QoL påverkas mest av sinnestämning (depression), läkemedel och beroende 
medan anhörig/våregivares skattning mest påverkas av patientens sinnesstämning, 
neuropsykiatriska symtom och typ av boende (Hoe et al 2007). Vogel, Bhattacharya, 
Waldorff och Waldemar (2011) undersökte hur anhörigskattad livskvalitet hos hemma-
boende personer med AD förändrades över en treårs period. På gruppnivå sjönk HRQoL 
men de individuella skillnaderna var mycket stora och många förbättrade sin livskvalitet. 
Författarna belyser bla att svårigheten med QoL-begreppet är dess subjektiva och 
dynamiska natur och att olika människor har olika god förmåga att anpassa sig till nya 
livssituationer. Den anhöriges personlighet kan ha avgörande betydelse för skattningen.  
Sömnstörning påverkar HRQoL negativt både för personen med AD och för 
anhörig/vårdgivare, samtidigt som varje relation och varje individuell upplevelse är unik 
(Grace et al 2000, McCurry et al 2003). I metoddiskussionen diskuteras hur både 
anhörig/vårdgivares och patientens skattning ska värderas och forskning verkar alltmer 
lyfta fram värdet av patientens egen skattning. 
 
Anhörigas betydelse för vård, omsorg och icke-farmakologiska behandlingsmetoder kan 
inte nog betonas. Shub et al (2009) beskriver flera metoder som ljusterapi, motion och 
sömnhygien och i samtliga betonas den roll som anhörig/vårdgivare spelar. De behöver 
stöd och utbildning för att orka motivera och hjälpa patienten att tex sitta i ljusbox, att 
motionera men också ha tid och ork att göra allt detta. Anhörigas QoL påverkas av dålig 
sömn, stress, ångest, depression och neuropsykiatriska symtom hos personen med AD och 
studier visar att det som är bra för anhöriga även är bra för patientens QoL (Ferrara et al 
2008, Hoe et al 2007, Starkstein et al 2005). Relationen mellan patient och vårdare har en 
avgörande betydelse för resultatet av en intervention (McCurry et al 2006, McCurry et al 
2008, SBU 2006). Vid intervjutillfällena och under interventionen framstod anhörigas behov 
av stöd som ett ”svart hål” och de uttryckte tydligt hur mycket de olika besök som 
interventionen medförde betydde. Hela livssituationen var skör och utsattheten för 
anhörig/vårdgivare var stor vilket tydligast återspeglas i case 2. McCurry et al (2000) 
tydliggör de faktorer som är möjliga att påverka vid behandling av sömnstörning hos 
personer med AD; den fysiska omgivningen, de sociala rytmerna, sömnvanor, fysisk 
kondition, nutrition, relationen mellan personen med AD och anhörig/vårdgivare samt olika 
former av stöd.  
 
Icke-farmakologisk behandling är ett säkert och effektivt alternativ för behandling av 
sömnstörning hos personer med AD (Deschenes & McCurry 2009, Shub et al 2009). Utifrån 
författarens kännedom finns inga studier gjorda i Sverige om sömn, demenssjukdom och 
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icke-farmakologisk behandling. Att genomföra denna typ av intervention är inte okom-
plicerat. Anhöriga får råd om att tex öka den dagliga aktiviteten för den demenssjuke men 
kan vara rädda för en ökad arbetsbelastning/vårdtyngd och skeptiska inför sin förmåga att 
förändra sömnvanor och miljö. Utbildning för anhöriga sätter anhöriga i fokus eftersom de 
måste genomföra förändringarna i rutiner, aktiviteter o dy. Detta kräver både att de är 
aktiva och att de får det stöd som behövs. Trots detta är goda resultat möjliga att uppnå 
både avseende sömn hos personer med AD och för att underlätta anhörigas situation. 
Anhörig/vårdgivares välbefinnande bör vara en del av behandlingen för personer med AD 
(McCurry et al 2000). Anhöriga upplever trots allt intervention som positiv och känner sig 
inte överbelastade. McCurry et al (2011) fann att ljus och promenader påverkade sömnen 
hos personer med AD till det bättre, däremot fanns inte sömnförbättringarna kvar vid sex 
månaders uppföljning. Författarna anser att detta kan bero på att ingen kontinuerlig 
uppföljning och att anhöriga/vårdgivare därmed saknade stöd. Dessa resultat överens-
stämmer med föreliggande studie såtillvida att anhörig/vårdgivare uttryckte stor 
tillfredställelse med de besök som studien innebar och att de svagheter som beskrivs delvis 
kan bero på att fler aktiva personer behövts under genomförande och uppföljning. 
 
Konklusion 
Kunskap om sömn och icke-farmakologiska behandlingar saknas i klinisk verksamhet och 
läkemedel betraktas som förstahandsalternativ trots att dess effekter är tveksamma.  Det 
finns idag få eller inga rekommenderade omvårdnadsåtgärder för sömnproblem hos 
patienter med AD och begränsade förutsättningar att skapa sådana eftersom inga studier 
gjorts. Det är viktigt att sjuksköterskor kartlägger och bedömer sömnproblem och att mer 
kunskap tas fram. Resultaten i denna pilotstudie är inte entydiga och mer forskning behövs.   
Den kan ses som ett första steg i att uppmärksamma och åtgärda sömnstörningar hos 
personer med AD. Sjuksköterskan har en stor omvårdnadsuppgift i denna patientgrupp och 
behoven kan variera utifrån boendeform. Att identifiera problem och utveckla metoder 
som fungerar i klinisk verksamhet borde vara positivt inte bara för personen med AD och 
anhöriga/vårdgivare utan också i samklang med samhällets önskan att äldre människor ska 
vårdas i hemmet.  
 
Anteckning i sömndagbok: ”Dag 6 = Vaknade 03.30 av att polisen och min make stod i 
sovrumsdörren. Jag sov så hårt att jag inte hört att han gått ut. Polisen som var ute på 
patrull hade hittat honom vid trafikljusen. Han var klädd i pyjamas och frös. Bad polisen om 
hjälp att komma hem. Vet inte hur länge han varit ute”. Efter denna händelse band hustrun 
nattetid ett snöre mellan sig och sin make för att veta när han gick upp - ett stort tyst 
lidande som vi förhoppningsvis kan lindra. 
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