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Sammanfattning 
 
Människan spenderar en tredjedel av livet med att sova. Den nattliga sömnen är 
livsviktig för uppbyggnad av energi och återhämtning. Insomni är kopplat till nedsatt 
livskvalitet och rankas som en av de vanligaste orsakerna till att vuxna söker 
läkarkontakt. Många vuxna blir ordinerade sömnmedel i samband med 
sjukhusvistelse och därefter förnyas recepten, utan att behovet följs upp. Känsligheten 
för läkemedel ökar med åldern och därför bör en icke-farmakologisk behandling 
prioriteras. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa effekterna av akupunktur, 
kognitiv beteendeterapi och ljusterapi som behandling hos vuxna med insomni. Vid 
kategorisering av resultatet framkommer fyra kategorier: tid i sängen, sömnkvalitet 
och sömneffektvitet, nattliga uppvaknanden, den totala sömntiden och sömnlatens. I 
resultatet framkommer det att akupunktur och kognitiv beteendeterapi har goda 
effekter att lindra sömnbesvär vid insomni. Ljusterapi visade på förbättring på den 
subjektiva upplevelsen men inte på objektiva data. Fortsatt forskning krävs för att 
höja medvetenheten hos sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård. Vikt bör läggas på 
att belysa vilka effekter de icke-farmakologiska åtgärderna medför och hur de kan 
tillämpas inom vården.   
 

 



 

 

Title The effects of acupuncture, cognitive behavioral therapy and 
light therapy for adults with insomnia 
 

Author Frida Carlsson 
Caroline Larsson 
Linda Nguyen 
 

Department School of Health and Welfare 
 

Supervisor Anna Condelius, Senior lecturer,PhD 
Examiner Susann Arvidsson Senior lecturer, PhD  

 
Period Spring 2017 

 
Pages 22 

 
Key words Acupuncture, cognitive behavioral therapy, effects, 

insomnia, light therapy 
 
Abstract 
 
Humans spend a third of life sleeping. The nightly sleep is vital for the development 
of energy and recovery. Insomnia is associated with reduced quality of life and is 
ranked as one of the most common reasons that adults seek contact with a physician. 
Many adults are prescribed hypnotics associated with hospitalization and then renew 
prescriptions, without the need for follow-up. Drug sensitivity increases with age, and 
therefore a non-pharmacological treatment should be a priority. The purpose of this 
study is to elucidate the effect of acupuncture, cognitive behavioral therapy and light 
therapy as a treatment for adults with insomnia. When categorizing the results four 
themes appear: time in bed, sleep quality and sleep efficiency, nighttime awakenings, 
total sleep time and sleep latency. The result shows that acupuncture and cognitive 
behavioral therapy proved to be effective in insomnia. Light therapy showed 
improvement in the subjective data but not on objective data. Further research is 
required to raise awareness among nurses in healthcare. Therefore, it is important to 
highlight the effects of non-pharmacological measures and how they can be applied in 
healthcare.  
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Inledning 

 
Insomni är kopplat till nedsatt livskvalitet och rankas som en av de fem vanligaste 
orsakerna till att vuxna söker läkarkontakt (Läkemedelsverket, u.å.). Känsligheten för 
sederande läkemedel ökar med åldern och därför bör en icke-farmakologisk 
behandling prioriteras först (Läkemedelsverket, u.å.). Många vuxna blir ordinerade 
sömnmedel i samband med sjukhusvistelse och därefter förnyas recepten, utan att 
behovet följs upp. Många sömnmedel är beroendeframkallande och orsakar abstinens 
vid utsättning. Efter utsättning blir ofta sömnproblemen värre (Läkemedelsboken, 
2015). Insomni är ett vanligt förekommande problem hos vuxna och är åldersrelaterat 
(Castro, Lee, Bliwise, Urizar, Woodward & King, 2009). Neikrug och Ancoli-Israel 
(2010) belyser att brist på sömn ökar risken för sjukdom och dödlighet. Åkerstedt 
(2001) beskriver att behovet av sömn är individuellt. Normalintervallet inom 
majoriteten av befolkningen ligger på cirka 6–9 timmar per dygn.   
 
Definitionen av insomni kommer ursprungligen från det latinska orden ”i” som 
betyder nej och ”somnus” som betyder sömn. Detta bildar en definition av oförmåga 
att sova (Estivill et al., 2003). Insomni kännetecknas av nattliga symtom som innebär 
svårigheter att somna, svårigheter att somna om och eller svårt att sova 
sammanhängande utan att vakna (Siebern, Suh & Nowakowski., 2012). Nattliga 
uppvaknanden innebär uppvaknanden som inträffar efter insomnande (Shrivastava, 
Jung, Saadat, Sirohi & Crewson, 2014). Diagnosen insomni delas upp i två 
undergrupper som är primär och sekundär insomni (Buscemi et al. 2005). Primär 
insomni motsvarar problem att inleda sömn, upprätthålla sömn och eller icke 
viljestyrd sömn (American Psychiatric Association, 1994). Primär insomni är 
sömnstörningar som till exempelvis orsakats av läkemedel, medicinska tillstånd eller 
psykosociala förändringar. Orsaken till primär insomni är fortfarande oklar men 
teorier om både fysiska och psykiska besvär beskrivs såsom ökade fysiologiska 
stressreaktioner (American Psychiatric Association, 1994). American Academy of 
sleep medicine (2005) belyser att sekundär insomni är ett resultat av underliggande 
sjukdom.  
 
Bakgrund 

 
Sedan urminnes tider har sömnen varit intresseväckande (Åkerstedt, 2001). Den 
grekiske filosofen Aristoteles definierade sömn som brist på vakenhet. Aristoteles 
synsätt levde vidare in på 1900-talet och har bidragit till bristande kunskap rörande 
sömn. Trettio år senare har ett stort antal forskningsresultat uppkommit, trots dessa 
framsteg förekommer stora brister på kunskap (Åkerstedt, 2001). Människan 
spenderar en tredjedel av livet med att sova. Den nattliga sömnen är livsviktig för 
uppbyggnad av energi och återhämtning. Under sömnen stärks immunsystemet, andra 
fysiska kroppsfunktioner såsom att tillväxthormoner insöndras och långtidsminnet 
förbättras (Ulfberg, 2009).  
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Sömnens uppbyggnad  

 

Sömnen är en förändring av medvetande och ger en nedsatt mottaglighet för intryck 
från omgivningen (Åkerstedt, 2001). Flera delar av centrala nervsystemet (CNS) är 
involverade i sömnen. En särskild del som är betydelsefull för en normal sömn är 
hjärnstammen (Åkerstedt, 2001). Sömn delas in i fyra olika steg som definieras av 
sömnens vågformer på elektroencefalografi (EEG) tillsammans med andra 
fysiologiska signaler. De vanligaste faserna benämns Non-Rapid Eye Movement 
(NREM) och Rapid Eye Movement (REM) (American academy of sleep medicine, 
2007). Första fasen i NREM- sömncykeln är det lättaste steget och under denna 
period påbörjas den avslappning som skall leda till sömn. Tankar börjar mynna ut och 
personen är lättväckt. Andra fasen i NREM sömncykeln är en djupare sömn som följs 
av tredje fasen och är djupare än fas två (Moser et al., 2009). Kroppsfunktionen börjar 
avta och musklerna blir avslappnade. Slutligen fas fyra som innebär en våg på EEG 
som motsvarar en vaken hjärna men kroppen är i ett förlamande tillstånd som släpper 
efter en kort stund. I detta stadie är drömmar vanligt förekommande (Carskadon & 
Dement, 2011). Efter medelåldern fram till cirka 60-års ålder minskar den totala 
sömntiden och sömneffektiviteten (Ohayon, Carskadon, Guilleminault & Vitello, 
2004). Sömneffektivitet är ett mått på hur mycket av tiden som tillbringas i sängen 
som individen sover. Den totala sömntiden innebär total mängd sömn som uppnåtts 
(Shrivastava et al., 2014).  
 
Sömn och åldrande  

 
Världens population blir allt äldre. De senaste 50 åren har befolkningens äldre 
tredubblats och beräknas tredubblats ännu en gång till år 2050 (U.N., u.å.). Det finns 
ett behov av hälso-och sjukvårdspersonal att erhålla ökad kunskap om sömnstörningar 
allt eftersom den äldre befolkningen ökar (Neikrug & Ancoli-Israel, 2010). 
Sömnproblematik är ofta kopplat till psykosociala förändringar, förändringar i 
dygnsrytmen och andra åldersrelaterade tillstånd som exempelvis att risken för att 
utveckla sjukdom ökar med åldern (American Psychiatric Association, 1994). I takt 
med att befolkningens äldre vuxna ökar, ökar också sömnproblematiken (Wennberg, 
Canham, Smith & Spira, 2013). Fiorentino och Martin (2010) menar på att 
anledningen till att många äldre lider av insomni är för att det tar längre tid för dem att 
somna och de har tidiga uppvaknanden på morgonen. Konsekvenserna av detta leder 
till att djupsömnen och sömneffektiviteten minskar. Eftersom djupsömnen minskar 
sover äldre vuxna ytligt, vilket medför att de blir lättväckta av olika oljud från 
omgivningen (Fiorentiono & Martin, 2010). Sömnkvalitet innebär en definition av att 
vara utvilad, återhämtad efter sömn och hur upplevelsen kring sömnen är (Harvey, 
Stinson, Whitaker, Moskovitz & Virk, 2008).  
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Diagnostisera insomni  

 

Sömnanamnes är ett viktigt verktyg för att diagnostisera insomni. Detta för att få en 
grundläggande medicinsk och psykiatrisk bakgrund (Schutte-Rodin, Broch, Buysse, 
Dorsey & Sateia, 2008). Kriterier för att diagnostiseras med primär insomni är 
upplevda besvär med att somna eller bibehålla sömn, och att besvären har varat i 
minst en månad (American Psychiatric Association, 1994). Dessa faktorer skall leda 
till att patienten upplever lidande, nedsatt funktion att klara av dagliga aktiviteter som 
arbete och sociala relationer. Ett annat kriterium är att insomni inte förekommer i 
samband med en annan sömnstörning eller psykisk störning. Insomni får inte heller 
bero på fysiologiska biverkningar eller effekter av något annat tillstånd (American 
Psychiatric Association, 1994). American Academy of sleep medicine (2005) belyser 
att sekundär insomni beror på underliggande sjukdomstillstånd vilket gör det svårt att 
bekräfta bakomliggande orsaker till sömnstörningen då det är individuellt. 
Individuella faktorer kan vara miljöfaktorer, läkemedelsbiverkningar eller sömnbrist 
som leder till nedsatt koncentrationsförmåga. 
 
Att leva med insomni  

 

En oförmåga att inte kunna sova kan utvecklas till en ond cirkel av frustration. 
Insomni kan leda till minskat välbefinnande under dagen (American Psychiatric 
Association, 1994). Vid sömnbrist försvagas immunförsvaret och infektionsrisken 
ökar (Åkerstedt, 2001). Sömnbrist innebär cirka 3–4 timmar mindre sömn per natt. 
Insomni påverkar det dagliga livet och har effekt på människans sociala och 
yrkesmässiga roll (Cheung, Bartlett, Armour, Glozier & Saini, 2014). En följd kan 
vara social isolering samt att personen inte tar på sig uppgifter i sociala sammanhang 
på grund av att det kan minska personens totala sömn tid. Detta har också visat sig 
vara en anledning till en tidig pension (Cheung et al., 2014). Att lida av insomni kan 
medföra en känsla av att vara annorlunda, en känsla av att inte bli förstådd av 
omgivningen och en känsla att inte ha kontroll över sitt eget liv. Personer med 
insomni rapporterar försämrad hälsa. Främst kognitiva funktioner såsom försämrat 
minne, koncentrationssvårigheter, trötthet och sviktande motivation är problem som 
rapporterats (Yung, Chung, Ho, Yeung & Ng, 2016).   
 

Den lidande människan 

 
Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) beskriver att den lidande människan 
existerar i en sorts av lidande universum, människan är lidandet. Begreppet lidande är 
en strid mellan det goda och det onda, mellan begäret och lidandet. Det som utgör 
kärnan i allt mänskligt liv är lidande och begär, liv och död. Från begynnelsen 
motsvarar begreppet ”patient” den lidande, den som uthärdar någonting. I vården har 
lidandet många ansikten, eftersom begreppet är mångtydigt och svårt att uttrycka 
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använder individen symboler. För att få förståelse för patientens lidande är det av 
betydelse att vara uppmärksam på människans symbolspråk (Eriksson, 1994). 
 

Ohälsa och sjukdom påverkar människans livssituation. Livslidande är relaterat till 
allt livet innebär och vad det kan medföra. Livslidande kan leda till att möjligheten att 
fullfölja sociala uppdrag upphör. Det finns inget självklart sätt att lindra lidande utan 
lidandet kan lindras på olika sätt. Mänskligt lidande kan bero på bristfällig reflektion 
och kunskap om mänskligt lidande. Därför är det av betydelse att sjuksköterskan har 
ett intresse för det mänskliga lidandet och en bred kunskapssyn gällande vilka 
metoder som kan minska lidande (Eriksson, 1994). Begreppet ”lidande” är en 
skadeståndsrättslig benämning för psykisk skada som orsakas genom överträdelser av 
olika slag (Nationalencyklopedin, 2017). Enligt Svenska akademins ordbok (2017) 
definieras begreppet ”lida” att befinna sig i ett tillstånd som karakteriseras av 
kroppslig eller själslig smärta. Lidande leder till att människans värdighet förminskas 
och när värdigheten kränks kan det leda till isolering för att undvika att prata om 
skammen som upplevs vid lidande (Eriksson, 1994). En stor utmaning inom vården är 
att finna vägar för att utesluta lidande eller minska lidandet i vården. Sjuksköterskans 
ansvarsområde vid lidande är att bekräfta att personen lider, låta lidandet ta sin tid och 
hjälpa människan till att försonas med sitt lidande. Lidandet kan inte alltid uteslutas 
men sjuksköterskan ska sträva mot att minska lidandet hos patienten (Ericsson, 1994). 
 
Sjuksköterskans ansvarsområde 

 

Alla yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor ska följa International Council of 
Nurses (ICN) etiska kod som innefattar riktlinjerna om att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Enligt ICN:s etiska kod ska 
sjuksköterskan påvisa professionella principer gällande respekt, lyhördhet, integritet, 
trovärdighet och medkänsla (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är 
sjuksköterskans ansvar att ordinera omvårdnadsåtgärder för patienten. En 
omvårdsåtgärd definieras som en handling som avser att uppnå det förväntade 
resultatet för en omvårdsdiagnos (NANDA International, 2015). En av 
sjuksköterskans kärnkompetenser är att arbeta utifrån evidensbaserad omvårdnad 
(Leksell & Lepp, 2013). Det innebär att hälso- och sjukvården ska vila på en 
vetenskaplig grund. Sjuksköterskan måste erhålla ett evidensbaserat förhållningssätt 
och en vilja att tillämpa den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen. Detta är en 
process där sjuksköterskan kritiskt granskar, sammanställer och tolkar bevis. Det 
ingår även att systematiskt kunna problematisera och formulera frågor gällande 
problemet (Leksell & Lepp, 2013).  
 
Behandling vid insomni 

 
Insomni behandlas i stor utbredning med läkemedel (Läkemedelsboken, 2017). Till en 
början förskrivs bensodiazepinliknande läkemedel under en kortare period. 
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Anledningen till detta är att behovet ständigt bör omprövas och väga risker mot nyttan. 
Psykologiskt beroende kan skapas då patienten förknippar läkemedlet som orsaken till 
att de kan sova vilket leder till att när patienten slutar med behandlingen kommer 
sömnproblemen tillbaka. Det är vanligt förekommande att framförallt äldre får 
bensodiazepinliknande läkemedel ordinerande efter inskrivning på sjukhus. Sedan 
förnyas dessa recept utan att omprövas om läkemedlet fortfarande är nödvändigt. Före 
patienten blir ordinerad ett bensodiazepinliknande läkemedel bör kännedom om 
patientens bakgrund finnas. Det bör också finnas ett behandlingsmål och ett 
utsättningsschema. De hypnotiska läkemedel som vanligen används idag är 
bensodiazepinliknande läkemedel (Läkemedelsboken, 2017). Även sedativa 
läkemedel och antihistaminer används vid behandling av insomni. Antihistaminer har 
sedation som biverkning vilket gör det användbart vid insomni. 
Beroendeproblematiken som finns vid användning av hypnotiska läkemedel finns inte 
vid behandling med antihistaminer (Lindström & Norlén, 2014). Socialstyrelsen har 
en utgiven lista som beskriver olämpliga läkemedel för äldre. Listan innefattar 
läkemedel som ökar risken för läkemedelsbiverkningar hos äldre. I denna listan finns 
bland annat långverkande bensodiazepiner som är lugnande och ges vid bland annat 
sömnproblem. För att ordinera dessa läkemedel bör det finnas en välmotiverad 
indikation och läkaren skall ha vägt läkemedlets förväntade nytta mot riskerna. 
Behandlingen med läkemedlet bör omprövas regelbundet (Socialstyrelsen, 2016). Det 
finns många icke-farmakologiska behandlingar för insomni som exempelvis 
stimuluskontroll, sömnrestriktioner och sömnhygien. Dessa tre behandlingar kan 
utföras med stöd av vårdpersonal och skapar en möjlighet för patienten att själv utföra 
behandlingen hemma (Petit, Azad, Byszewski, Sarazan & Power, 2003). 
 

Akupunktur 

 
Akupunktur är terapeutisk metod som är mer än 2000 år gammal (Carlsson, 2010). 
Behandlingsmetoden ingår i den traditionella kinesiska medicinen och är avsedd för 
att lindra smärta, skydda kroppen mot infektioner och reglera andra fysiologiska 
funktioner (WHO, 1996). Akupunktur är en säker behandlingsmetod som kräver 
medicinskt välutbildad personal (Carlsson, 2010). Vid kronisk smärta ses akupunktur 
i många fall som den viktigaste behandlingen. Detta på grund av att akupunktur sällan 
gör tillståndet värre, producerar inga biverkningar och medför inga risker för 
beroendeframkallning i jämförelse med farmakologiska biverkningar (WHO, 1996). 
Vid behandling används för det mesta sterilförpackade engångs akupunkturnålar. 
Nålarna är av rostfritt stål och deras diameter är cirka 0,20mm och 0,40mm, längden 
är vanligen 15mm och 75mm. Vid en akupunkturbehandling sticks tunna nålar in på 
speciella punkter. Placering av nålarna sticks in i det smärtande området. Armar och 
ben är områden som ofta används då de förstärker effekterna. Behandlingen varar i 
20–30 minuter och upprepas normalt en gång per vecka. Det är vetenskapligt bevisat 
att akupunktur leder till ökat blodflöde och utsöndring av neuropeptider. Endorfiner 
frisätts som är ett av kroppens egna smärtstillande ämnen, som medför minskad 
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smärta. Smärtimpulser från nervbanor till hjärnan stängs i viss mån. 
Akupunkturbehandling godkändes som behandlingsmetod år 1984 av Socialstyrelsen 
i Sverige (Carlsson, 2010). Akupunktur är inte giftigt och chanserna för att få en 
känslig reaktion är låg. Akupunktur är en terapi med brett spektrum av indikationer. 
Läkaren Paul Nogier utvecklade under 1950-talet auriculoterapin. Denna terapiform 
betyder nålstimulering på ytterörat. Reflexmönster på ytterörat kartlades och ledde så 
småningom till att denna teori kunde användas diagnostiskt genom nålstick. Denna 
teori utvecklades sedan till det som idag kallas öronakupunktur. Jämfört med vanlig 
akupunktur har öronakupunktur färre vetenskapliga bevis (Carlsson., 2010). 
 
Kognitiv beteendeterapi 

 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapi som används i samband med primär 
insomni (Siebern et al., 2012). KBT kännetecknas av ett strukturerat tillvägagångssätt 
och ett samarbete mellan terapeut och patient där terapeuten kartlägger vad som 
utlöser problemet med hjälp av en beteendeanalys (Socialstyrelsen, u.å.). En 
behandlingsplan utformas och utvärderas ständigt under behandlingens gång. 
Behandlingsmetoden är en blandning av klassisk beteendeterapi som innebär att 
patienten utsätts för det som orsakar obehag och kognitiv terapi innebär att bli 
medveten och bryta destruktiva tankemönster. KBT innehåller också delar som syftar 
till att uppnå medvetenhet och mindfulness som härstammar från ett buddistiskt 
tänkande (Socialstyrelsen, u.å.). Mellan behandlingstillfällena arbetar patienten med 
hemuppgifter som syftar till att uppnå den önskade förändringen. Förändringarna är 
individuella och är utformade efter patientens vardag och den information om 
problemet som patienten givit till terapeuten. Under behandlingstillfällena använder 
patienten dagböcker och olika formulär för att registrera händelseförloppet. Det finns 
också olika sorters självhjälpsprogram som är ett verktyg för att lära sig att själv 
hantera situationen. Innehållet i självhjälpsprogrammet är samma som vid vanlig KBT 
(Söderström, 2007). KBT är en korttidsbehandling som inkluderar sömnrestriktioner, 
stimuluskontroll, sömnhygien och träning genom avslappning (Fiorentino & Martin, 
2010). Sömnrestriktion innebär att begränsa den vakna tiden som tillbringas i sängen 
för att räkna ut hur mycket den totala sömntiden är. Stimuluskontroll betyder att den 
vuxne begränsar den vakna tiden i sängen och lär sig att associera sovrummet med 
sömn. KBT innebär att möta de förväntningar och attityder som upprätthåller 
sömnlöshet. Sömnhygien avser omgivning och miljöfaktorer. Det kan innebära oljud, 
dagsljus i sovmiljö, att inte äta tunga maträtter innan sömn, begränsa koffeinprodukter 
och undvika sovstunder under dagen. Avslappningsträning innebär att lära sig 
avslappningstekniker som kan hjälpa till vid insomnandet. Träningen kan utföras 
under dagen, innan läggdags eller mitt i natten om personen vaknar och inte kan 
somna om (Schutte-Rodin et al., 2008). Syftet med KBT är att tankar, känslor och 
beteenden som skapar psykologiska problem ska ersättas för att minska symtomen 
och minska risken för återfall (Socialstyrelsen, u.å.). Det är viktigt att lära sig att 
tänka i nya tankebanor för att släppa tankar om till exempel hur många timmar sömn 
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som ska uppnås per dygn eller vilken tid insomnandet ska inträffa (Fiorentino & 
Martin, 2010).  
 
Ljusterapi  

 
Ljusterapi har flera olika administreringssätt. Till exempel med hjälp av en ljusbox 
som placeras en meter inom deltagarnas synfält, en hjälm med lysrör som bärs på 
huvudet eller lampor som monteras på taket. Det finns olika ljusstyrkor bland annat 
starkt ljus, svagt rött ljus samt svagt ljus som ska efterlikna naturlig skymning 
utomhus. Ljusterapi kan exponeras på olika tider på dygnet och tiden för exponering 
kan variera (Nowak & Davis, 2011; Shirani & St Louis, 2009). Åkerstedt (2001) 
skriver att dygnsrytmen är beroende av den biologiska klockan som har till uppgift att 
reglera dygnsrytmen. ”Klockan” styr den normala dygnsvariationen som innebär 
katabolism och insatsberedskap under dagtid och anabolism och vila under nattetid. 
Ögats näthinna samlar in ljus på dagen och skickar vidare hämmande signalerna till 
tallkottkörteln som producerar hormonet melatonin. Melatoninhalten är därför låg 
under dagen och ökar vid kvällstid. Melatonin hjälper kroppens biologiska klocka att 
veta när det är natt. Människan är av naturen ämnad för att prestera under dagtid. 
Känsligast för ljus är människan cirka klockan 05.00 på morgonen, då 
kroppstemperaturen är som lägst. Om exponering av ljus sker innan denna tid 
påverkar det dygnsrytmen som då gör att rytmen senareläggs. Exponering efter cirka 
klockan 05.00 leder till att rytmen tidigareläggs. Ljusterapi kan användas för att 
behandla förskjutningar i dygnsrytmen (Åkerstedt, 2001).  
 

Problemformulering 

 
Insomni bidrar till minskad livskvalitet och skapar lidande. En utav sjuksköterskans 
ansvarsområde är bland annat att lindra lidande. Långtidsanvändning av 
bensodiazepinliknande läkemedel kan leda till beroendeframkallning och 
läkemedelsbiverkningar, vilket kan bidra till lidande. Vi vill därför undersöka 
effekterna av alternativa behandlingar som akupunktur, kognitiv beteendeterapi och 
ljusterapi hos vuxna med insomni.  
 
Syfte 

 
Syftet med litteraturstudien var att belysa effekterna av akupunktur, kognitiv 
beteendeterapi och ljusterapi som behandling hos vuxna med insomni. 
  
Metod 

 
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 
(2016). Utifrån ett valt problemområde har artiklar sökts systematiskt, kritiskt 
granskats och sammanställts. För att skapa en djupare förståelse inom 
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problemområdet har de utvalda vetenskapliga artiklarna granskats och analyserats 
noggrant. Artiklarna har bedömts enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.   
 
Datainsamling 

 
Inledningsvis gjordes en ostrukturerad litteratursökning för att få en djupare överblick 
av relevanta studier för det valda problemområdet (Friberg, 2012). Sedan utfördes den 
egentliga informationssökningen i databaserna CINAHL, PubMed och MEDLINE. 
Databaserna som valdes var relevanta inom ämnesområdet och belyser 
omvårdnadsforskning (Karlsson 2012). Efter den översiktliga artikelsökningen i 
databaserna formades syftet, problemformuleringen och relevanta sökord bestämdes. 
Sökordet som användes gemensamt i alla tre databaserna var insomnia (insomni). För 
att specificera sökningen kombinerades sökorden med de booleska operatorer AND 
och OR. Operatorn AND används för att förbinda två olika sökord och på så sätt 
inkludera de träffar som har något att göra med båda sökorden. OR används för att 
inkludera träffar på något av sökorden (Friberg, 2012).  
 
Litteraturstudiens samtliga inklusionskriterier avgränsades till engelsk text, peer-
reviewed, linked fulltext och studier publicerade år 2000–2017. Artikelsökningen 
utgick från PICO som är en förkortning av population/patient (vem), intervention 
(vad), control (kontrollgrupp) och outcome (utfall/resultat). PICO är en strukturerad 
metod för att underlätta sökstrategin i databaser (Forsberg & Wengström, 2016). 
PICO – frågan som användes i utformandet av inklusion- och exklusionskriterier. 
Litteraturstudien inkluderade artiklar som innefattade vuxna 19 år och uppåt med 
primär eller sekundär insomni som belyste effekten av akupunktur, kognitiv 
beteendeterapi och ljusterapi som behandlingsmetoder för insomni. I urvalet har det 
inte tagits hänsyn till vilka utfallsmått som har använts för att utvärdera effekten. 
Endast artiklar som motsvarar grad I och II av Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall inkluderades i litteraturstudien. Sökningarna i de utvalda databaserna 
genomfördes mellan 2017-03-14 och 2017-03-16. Exklusionskriterier för 
litteraturstudien var resultatartiklar som belyste barn och ungdomar 0–18 år med 
insomni, farmakologisk behandling för insomni och review artiklar. Om studien inte 
har fått tillstånd av en etisk kommitté eller inte har några etiska överväganden 
exkluderades de artiklarna (Forsberg & Wengström, 2016). Sökordsöversikten 
redovisas i bilaga A.  
 
Alla artiklar granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
för kvantitativa studier. Det finns tre olika kvalitetsgrader: grad I, grad II och grad III. 
Dessa betecknar om artikeln har en hög, medel eller låg vetenskaplig kvalitet. 
Bedömningsmallen poängsätter artiklarnas innehåll utifrån metod, resultat, diskussion 
och slutsats med poäng 0–3. Maxpoäng är 47 poäng utifrån kvantitativ bedömning 
och beroende på hur många poäng artikeln fick, räknades artikelns procentsats ut. 
Grad III, låg vetenskaplig kvalité motsvarar minst 60 %. För grad II krävs minst 70% 
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och grad I motsvarar över 80 % (Carlsson & Eiman, 2003). Denna studies 
kvalitetsgranskning resulterade i fyra artiklar av grad I och resterande nio artiklar 
bedömdes till grad II. Se artikelöversikt i bilaga C. 
 
Artikelsökning i CINAHL 

 
Initialt börjades sökningen i CINAHL. Den första sökningen gjordes med ordet light 
therapy OR phototherapy som fritext kombinerat med AND insomnia som major 
heading och detta resulterade i 94 träffar. Titlarna lästes och bedömdes efter relevans 
till syftet, därefter lästes 27 abstracts. Flertalet vetenskapliga artiklar som 
exkluderades innehöll light therapy men hade inte insomni som fokusområde fastän 
insomni söktes som major heading. Fyra artiklar kvalitetsgranskades och detta 
resulterade i en resultatartikel. I kvalitetsgranskningen exkluderades tre artiklar på 
grund av låg vetenskaplig kvalitet. I andra sökningen i CINAHL användes sökorden 
insomnia som major heading AND cognitive behavioral therapy. Dessa sökord 
resulterade i endast 28 träffar men översiktligt såg titlarna relevanta ut och 
motsvarade litteraturstudiens syfte. Fortsättningsvis lästes tio abstracts med titlar som 
motsvarade litteraturstudiens syfte. Sex artiklar kvalitetsgranskades, efter 
kvalitetsgranskningen exkluderades fyra artiklar på grund av låg vetenskaplig kvalitet 
och detta resulterade i två resultatartiklar. En tredje sökning med sökorden insomnia 
AND acupunctur som fritext gav 34 träffar varav tio abstracts som svarade på 
litteraturstudiens syfte lästes, fem artiklar kvalitetsgranskades och av dessa 
inkluderades två artiklar till resultatet. Tre artiklar exkluderades på grund av låg 
vetenskaplig kvalitet. I den sista sökningen i databasen användes sökorden insomnia 
som major heading AND cognitive behavioral therapy OR sleep hygiene. Sökningen 
genererade i 120 träffar, 37 abstracts som var relevanta och motsvarade 
litteraturstudiens syfte lästes och sex artiklar kvalitetsgranskades. Fyra artiklar 
exkluderades efter kvalitetsgranskningen på grund av låg vetenskaplig kvalitet och det 
resulterade i att två artiklar inkluderades i litteraturstudien. Se sökhistorik i bilaga B.  
 
Artikelsökning i PubMed  

 
Den första sökningen i PubMed gjordes med sökordet insomnia AND cognitive 
behavioral therapy som MeSH-term. Sökningen resulterade i 120 träffar där samtliga 
31 abstracts bedömdes relevanta för litteraturstudiens syfte. Flertalet vetenskapliga 
artiklar som exkluderades belyste den sekundära sjukdomen istället för att belysa 
insomni. Femton artiklar kvalitetsgranskades, 13 artiklar exkluderades på grund av 
låg vetenskaplig kvalitet och två artiklar inkluderades i litteraturstudien. Vidare 
gjordes en sökning med sökorden insomnia AND acupunture som fritext. Detta 
genererade i 72 träffar, 20 abstracts som svarade på litteraturstudiens syfte lästes. 
Flertalet vetenskapliga artiklar som exkluderades belyste den sekundära sjukdomen 
istället för att belysa insomni. Elva artiklar kvalitetsgranskades och nio artiklar 
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exkluderades på grund av låg vetenskaplig kvalitet, därefter inkluderades två artiklar i 
litteraturstudien. Se sökhistorik i bilaga B.  
 
Artikelsökning i MEDLINE 

 
Sökorden som användes i MEDLINE var insomnia AND light therapy som fritext. 
Detta genererade i 192 träffar, 67 abstracts lästes och bedömdes vara relevanta för 
litteraturstudiens syfte. Flertalet vetenskapliga artiklar som exkluderades var review 
artiklar. Tio artiklar kvalitetsgranskades och åtta artiklar exkluderades då på grund av 
låg vetenskaplig kvalitet, sökningen inkluderade två artiklar till litteraturstudien.  
 
Databearbetning 

 
Initialt lästes samtliga 13 resultatartiklar igenom individuellt och därefter diskuterades 
de i grupp. Vidare bearbetades artiklarna enligt Forsberg och Wengströms (2016) 
innehållsanalys som utgår från fem steg. Steg ett i innehållsanalysen innefattade att 
läsa resultatartiklarna noggrant och upprepande gånger för att få djupare förståelse för 
innehållet och hitta behandlingseffekten. Fokus under analysarbetet var att besvara 
litteraturstudiens syfte. I steg två uppmärksammades innehållet och kodning av 
sammanhängande innebörd utfördes. Steg tre kondenserades koderna till fyra 
kategorier: Tid i sängen, sömnkvalitet och sömneffektivitet, nattliga uppvaknanden, 
den totala sömntiden och sömnlatens. Fortsättningsvis i steg fyra bearbetades och 
tolkades samtliga resultatartiklar för att erhålla likheter respektive olikheter. I steg 
fem tolkades resultaten först individuellt sedan fördes en gemensam diskussion för att 
nå enighet. Se artikelöversikt i bilaga C.  
 
Etiska överväganden  

 
The World Medical Association (1964) har utvecklat Helsingforsdeklarationen som är 
ett forskningsetiskt direktiv och innefattar etiska principer för medicinsk forskning 
som involverar människor. Riktlinjernas syfte är att skydda patienters hälsa, 
välmående och rättigheter, inklusive alla som är involverade i den medicinska 
forskningen. Riktlinjerna talar även om att värna om människans värdighet, integritet 
och rätten till självbestämmande (WMA, 1964). Belmontrapporten är en etisk 
handlingsplan som har en stor betydelse för forskning (Henricson, 2012). Rapporten 
grundar sig på flera principer som förespråkar att göra gott, ha respekt för människan 
och rättviseprincipen. Skulle det uppstå etiska problem kan dessa principer vara till 
god hjälp (Henricson, 2012). Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) förespråkar att 
bevara människans integritet och sekretess. Lagen om Etikprövning av forskning som 
avser människors (SFS 2003:460) främsta syfte är att skydda den enskilda människan 
och att vid forskning alltid ha respekt för människovärdet. Den innefattar även att 
medverkande skall gett samtyckt till forskningen, blivit informerad om forskningen, 
dess syfte och metod. Medverkande i forskningen är frivillig och deltagarna har rätt 
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till att avbryta sin medverkan när som helst (SFS 2003:460). De 13 utvalda 
resultatartiklarna är godkända av etisk nämnd eller så har etiska överväganden 
iakttagits.  
 
Resultat 

 
Resultatet presenteras i fyra olika kategorier: Tid i sängen, Sömnkvalitet och 
sömneffektvitet, Nattliga uppvaknanden, Total sömntid och sömnlatens. 
 
Tid i sängen 

 
Tid i sängen som utfallsmått har inte studerats gällande akupunktur och kognitiv 
beteendeterapi (Blom et al., 2015; Bo et al., 2016; Bothelius, Kyhle, Espie & Broman, 
2013; Hughes et al., 2009; Järnefelt, Lagerstedt, Kajaste, Sallinen, Savolainen & 
Hublin, 2012; Martinez et al., 2014; Morgan, Gregory, Tomeny, David & Gascoigne, 
2012; Reshef, Bloch, Vadas, Ravid, Kremer & Haimov, 2013; Sjöling, Rolleri & 
Englund, 2008). 
 
Friedman et al. (2009) belyste att personer med insomni hade en tendens att förlänga 
den totala tiden i sängen med hopp om att kunna somna eller ta igen förlorad sömn. 
Konsekvenserna av förlängd tid i sängen kunde leda till fler uppvaknanden och oro 
över sömnen. Genom att begränsa den totala tiden i sängen skapades förutsättningar 
att öka sömnkvaliteten. Den totala tiden i sängen mättes med hjälp av 
sömnloggböcker för att mäta den subjektiva upplevelsen hos personer med insomni. 
Objektiva data mättes med användning av actigraf, som mätte aktivitet under sömnen 
och polysomnograf för att undersöka sömnmönstret. Deltagarna var 63,6 ± 7,1 år. 
Samtliga deltagare fick instruktioner om sömnhygien kombinerat med ljusexponering 
dagligen i 45 minuter i tolv veckor. Deltagarna delades in i fyra olika grupper som 
behandlades med fyra olika ljusstyrkor: Starkt ljus på morgonen eller på kvällen 
alternativt svagt ljus på morgonen eller på kvällen. Stark ljusexponering på morgonen 
och på kvällen visade sig ha god effekt på minskad vaken tid i sängen enligt 
actigrafen, polysomnografen och deltagarnas sömnloggböcker. Actigrafen visade på 
statistiskt signifikant förändring vid stark ljusexponering på morgonen. Före 
behandling spenderade deltagarna 508,8 ± 55,5 minuter total tid i. Efter behandling 
reducerades denna siffra till 476,1 ± 43,1 minuter total tid i sängen. Före behandling 
av starkt ljus på kvällen spenderade deltagarna 513,7 ± 63,7 minuter totalt i sängen. 
Efter given ljusterapi med starkt ljus på kvällen reducerades tiden till 481,4 ± 34,9 
minuter totalt i sängen. Denna förbättring av minskad total tid i sängen ledde till en 
mer effektiv sömn. Svag ljusexponering på morgonen och på kvällen visade ingen 
statistisk signifikant skillnad på total tid i sängen. Polysomnografen visade endast på 
statistiskt signifikant förbättring vid stark ljusexponering på kvällen. Före ljusterapin 
spenderade deltagarna 474,2 ± 80,6 minuter i sängen. Efter behandling reducerades 
tiden i sängen till 453,7 ± 58,8 minuter. Deltagarnas sömnloggböcker visade endast en 
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minimal förändring vid den svaga ljusexponeringen. Före den starka ljusexponeringen 
på morgonen spenderade deltagarna 512,4 ± 57,1 minuter i sängen och efter given 
behandling 477,9 ± 41,1 minuter. Vid stark ljusexponering på kvällen spenderade 
deltagarna före behandling 511,2 ± 67,1 minuter i sängen och efter behandling 479,5 
± 35,3 minuter (Friedman et al., 2009). Friedman et al. (2012) har även utvärderat om 
kortvarig ljusterapi som utfördes i hemmet hade någon effekt på den totala tiden i 
sängen hos personer med insomni och minnessvårigheter. Medverkande var 54 
vårdgivare och vårdtagare som exponerades för starkt vitt ljus alternativt svagt rött 
ljus i 30 minuter dagligen under 14 dagar. Data mättes med hjälp av en actigraf. 
Resultatet visade på att det fanns en statistiskt signifikant förändring på den totala 
tiden i sängen före och efter ljusterapin. Före behandling spenderade deltagarna 604 ± 
102 minuter totalt i sängen. Efter given behandling sänktes den totala tiden i sängen 
till 557 ± 100 minuter. Före behandling med svagt rött ljus tillbringade deltagarna 579 
± 87,2 minuter totalt i sängen. Efter behandlingen reducerades den totala tiden i 
sängen till 556 ± 65,2 minuter (Friedman et al., 2012). Zeitzer, Friedman och 
Yesavage (2011) hade 32 äldre vuxna med primär insomni medverkande. Ljusterapi 
administrerades i hemmet i 45 minuter dagligen i 12 veckor med antingen starkt ljus 
på morgonen eller starkt ljus på kvällen. Deltagarna som fick stark ljusexponering 
under dagtid gick upp senare på morgonen. Detta var negativt associerat i jämförelse 
med deltagarna som exponerades för starkt ljus på kvällen (Zeitzer et al., 2011).  
 
Sömnkvalitet och sömneffektivitet 

 
Bo et al. (2016) belyste att deltagarna i åldern 20–75 år hade svårt att somna och 
upprätthålla en ostörd sömn. Sömnkvalitet mättes med hjälp av Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI). PSQI är en självskattad 0–3 poängskala där 0 är god och 3 
poäng är värsta tänkbara sömkvalitén. Behandlingen innebar att en grupp av 
deltagarna fick medicinsk varm akupunktur och en grupp fick Estazolam, som är ett 
bensodiazepin liknande läkemedel. En annan mätdata som användes var en 
polysomnograf som mätte total sömntid, nattliga uppvaknanden och aktivitet under 
sömnen. Det resulterade i betydligt förbättrad sömnkvalitet (P>0.01) efter behandling 
hos gruppen som fick medicinsk varm akupunktur i jämförelse med gruppen som 
behandlats med Estazolam. Även förbättrad sömneffektivitet uppnåddes vid 
behandling med medicinsk varm akupunktur (P>0.01) och i gruppen som fick 
Estazolam (Bo et al., 2016). Denna förbättring (P <0.05) erhöll även 
behandlingsgruppen som fick akupunktur på aktiva punkter i Sjöling et al. (2008). I 
början av behandlingen hade deltagarna en sömneffektivitet på 67 % (SD ± 18%) och 
till slutet av behandlingen hade sömneffektiviteten bland deltagarna ökat till 76 % 
(SD ± 16%), mätt med hjälp av Karolinska sömndagböcker (KSD) (Sjöling et al., 
2008).  
 
Hughes et al. (2009) undersökte om traditionell kinesisk akupunktur var en effektiv 
behandling vid insomni. Gruppen som behandlades med traditionell akupunktur 
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bestod av fem deltagare. Behandlingen pågick i 40 minuter två gånger per vecka i 
totalt tre veckor. Deltagarna skattade sin sömnkvalitet genom frågeformuläret PSQI 
och antecknade sömnmönstret i sömndagböcker. Låga poäng i PSQI tyder på hög 
sömnkvalitet medan höga poäng motsvarar låg sömnkvalitet. Efter behandlingen fick 
deltagarna svara på enkäter hur vidare deltagarna upplevde behandlingen. Deltagarna 
rapporterade en ökad sömnkvalitet under behandlingen och en försämrad 
sömnkvalitet efter avslutad behandling (Hughes et al., 2009). Sjöling et al. (2008) 
undersökte om öronakupunktur på aktiva och icke aktiva punkter hade effekter på 
insomni. Deltagande var 28 kvinnor med medelåldern 53 år. Medverkande delades in 
i två grupper. Ena gruppen fick öronakupunktur på aktiva punkter medan den andra 
gruppen fick öronakupunktur på icke aktiva punkter. Varje behandlingstillfälle varade 
i 45 minuter och utfördes de tre första veckorna i tre timmar och övergick sedan till 
två tillfällen i veckan. KSD användes för att samla in data. Öronakupunktur på både 
aktiva och icke aktiva punkter gav en förbättring (P <0.05) på sömnkvalitet (Sjöling et 
al., 2008).  
 
Martinez et al. (2014) beskrev att självadministrerad KBT hade goda effekter på 
förbättrad sömnkvalitet hos kvinnor med insomni. Kvinnorna som deltog var mellan 
25–60 år och var diagnostiserade med fibromyalgi. Deltagarnas sömnkvalitet mättes 
med hjälp av PSQI. Före behandling var PSQI 2,07 och efter självadministrerande 
KBT var PSQI 1,40 hos deltagarna. Självadministrerande KBT utgick ifrån sex steg. 
Steg ett innebar att deltagarna fick information om förhållandet mellan sömn och 
fibromyalgi. De fick även instruktioner om sömnhygien. Steg två innefattade hur 
deltagarna skulle tillämpa sömnrestriktioner. Deltagarna fick var tredje till fjärde dag 
reflektera över deras sömnschema. I steg tre fick deltagarna upplysning att träna på 
fysiologiska faktorer som kan påverka sömnen såsom avkoppling. Steg fyra och fem 
fokuserade KBT på att förändra negativa tankemönster om sömn. Steg sex innebar att 
deltagarna skulle träna på att bibehålla prestationer för att förhindra återfall. 
Deltagarnas data jämfördes med personer som endast fick sömnhygien som 
behandling mot insomni (Martinez et al. 2014). Järnefelt et al. (2012) belyser att 
sömkvalitén förbättrades efter KBT i grupp. Deltagarna som erhöll KBT fick sju 
gruppsessioner och en individuell session. Sessionerna innehöll sömnhygien, 
avslappning, stimulus kontroll, sömnrestriktioner och terapi om tankemönster.  
Sömnkvalité mättes med hjälp av en självskattad skala 1–5, där 1 är bra och 5 är 
dåligt. Före behandlingen skattade deltagarna sin sömnkvalitet till 3,4 ± 0,7 poäng och 
efter behandling till 3,3 ± 0,6 poäng (Järnefelt et al., 2012). Blom et al. (2015) belyste 
att KBT i grupp och via internet visade på en förbättring av sömneffektiviteten (P 
<0,001). Sömneffektiviteten mättes med hjälp av en självskattad skala från 1–5 som 
deltagarna fyllde i där 1 motsvarar låg effektivitet och 5 hög effektivitet. Före 
behandlingen var medelvärdet 2,3 och efter behandlingen steg medelvärdet till 3,5. 
Gruppsessionerna innehöll 120 minuters terapeuttid. Textmaterialet som delades ut 
under gruppsessionerna var samma material som användes vid internet levererad KBT. 
Internet levererad KBT innebar stöd av terapeuter samt praktisk och teoretisk 
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information som antecknades i sömndagbok. Varje vecka skickade deltagarna sin data 
till terapeuten som återkopplade och gav instruktioner om hur de skulle gå vidare med 
behandlingen. Även sömneffektiviteten förbättrades hos både deltagarna som fick 
KBT via internet och gruppsessioner (Blom et al., 2015). Morgan et al. (2012) fick 
deltagarna ett självhjälpsprogram med KBT som innebar att deltagarna mottog 
broschyrer varje vecka och fick strukturerad rådgivning om KBT. Rådgivningen 
inkluderade sömnrestriktioner, stimuluskontroll och kognitiva strategier. 
Telefonrådgivning fanns tillgängligt. Sömnkvalitet mättes med hjälp av PSQI och 
Insomnia Severity Index (ISI) för att bedöma hur allvarlig insomni deltagarna hade 
från en poängsättning 0–28 poäng där 28 representerade svår insomni. Subjektiv 
sömnkvalitet index användes för att mäta sömnkvaliteten. Efter behandling 
rapporterade deltagarna förbättrad sömnkvalitet. Sömneffektiviteten var före 
behandling PSQI 8,9 (P <0.001) och efter behandling PSQI 2,02 (P <0.001) hos 
deltagarna (Morgan et al., 2012). Bothelius et al. (2013) undersökte de kliniska 
effekterna av manualstyrd KBT som utfördes av primärvårdspersonal. Den 
manualstyrda KBT utfördes av sjuksköterskor och socialarbetare. Behandlingen 
utgick ifrån fem sessioner. Varje session utfördes två gånger per vecka och varade i 
60–90 minuter. Session ett innehöll information om den normala sömnen i relation 
med insomni, session två innehöll information om sömnhygien, session tre innehöll 
information om sömnrestriktioner, session fyra innehöll information om tankar och 
känslors inverkan på insomni och session fem innehöll information om att släppa 
tankar på att inte kunna somna, bibehålla motivationen för att nå behandlingsmål och 
förhindra återfall. Sömnkvaliteten förbättrades efter den manual guidade KBT som 
sjuksköterskor och socialarbetare utförde (Bothelius et al., 2013).  
 
Ho, Wong, Tang och Pang (2002) exponerade deltagarna med starkt vitt ljus och 
svagt rött ljus för att utvärdera sömnupplevelsen. Före behandlingen fick deltagarna 
fylla i ett frågeformulär utformat av forskningsteamet gällande deltagarnas sömnvanor 
och livsstil. Deltagarna rapporterade i en självskattad skala från 1–5 där 5 är av god 
kvalitet, att sömnkvaliteten har förbättrats efter behandlingen. Dag 1 skattade 18,4% 
av deltagarna att de upplevde dålig eller väldigt dålig sömn, slutet på behandlingen 
dag 6, var det endast 7,9 % av deltagarna som skattade sin sömn som dålig eller 
väldigt dålig. Medelvärdet på sömnkvaliteten var 2,50 på dag 5 (P =0.631) och dag 6, 
2,34 (P =0.0069). Detta visade på att sömnkvaliteten var lägre efter ljusterapin även 
fast den subjektiva upplevelsen visade på en förbättring (Ho et al., 2002). Friedman et 
al. (2009) beskriv att ljusterapi ledde till förbättrad sömneffektivitet genom subjektiva 
förbättringar i deltagarnas sömnloggböcker. Sömneffektiviteten mättes med hjälp av 
frågeformulär. De två grupperna som exponerades för svagt ljus på morgonen samt 
kvällen visade ingen statistik signifikant skillnad på sömneffektiviteten. Gruppen som 
exponerades för starkt ljus på morgonen hade ett medelvärde på sömneffektiviteten på 
66,8 ± 9,1 % före behandling och ökade efter behandling till 77,0 ± 12,9 %. Gruppen 
som exponerades för starkt ljus på kvällen hade före behandling ett medelvärde på 
sömneffektivitet på 67,4 ±  12,7% och efter behandling 79,5 ± 12,8%. 
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Polysomnografen och actigrafen visade ingen förbättring på sömneffektiviteten hos 
deltagarna (Friedman et al., 2009). Friedman et al. (2012) visade att kortvarig 
ljusterapi som varade i 30 minuter i 14 dagar, inte hade någon effekt på 
sömneffektiviteten. Sömneffektiviteten mättes med hjälp av frågeformulär med skalor. 
Deltagarna som exponerades för starkt ljus hade före behandling medelvärdet 72,9 ± 
17,0% och efter behandling 71,7 ±21,2%. För deltagarna som exponerades för svagt 
ljus var medelvärdet 75,1 ±17,8% före behandling och 75,8 ± 20,8% efter behandling 
(Friedman et al., 2012).  

Nattliga uppvaknanden 

 
Färre totala vakna minuter under sömn upplevdes efter given akupunkturbehandling 
hos personer med schizofreni och insomni. Medelvärdet hos deltagarna på totalt 
vakna minuter efter nattliga uppvaknanden var efter behandling 46,58 ± 32,64 
minuter, jämfört med utgångsvärdet som var 67,43 ± 45,86 vakna minuter efter 
nattliga uppvaknanden. Deltagarna fick traditionell kinesisk akupunktur och 
behandlingen innebar 16 sessioner som varade i 30 minuter. Första och sista veckan 
var deltagarna övervakade med en actigraf och fick svara på ett subjektivt 
frågeformulär om deltagarnas sömnmönster (Reshef et al., 2013).  
 
Tiden det tog att somna efter uppvaknande minskade före och efter KBT från 76 ±  
63,6 minuter till 54,2 ± 76,6 minuter (P <0.05) (Bothelius et al., 2013). Järnefelt et al. 
(2012) belyste att även KBT i grupp minskade tiden det tog att somna efter 
uppvaknande. Tiden det tog för deltagarna att somna efter uppvaknade var före 
behandling 38,2 ± 26,7 minuter och efter behandling 32,2 ± 26,6 minuter (P= <0.001). 
Martinez et al. (2014) belyste att sömnstörningar mätt med hjälp av PSQI minskade 
efter KBT från 2,2 till 1,93 hos deltagarna. 
 
Vid objektivt mätt data fanns inga förbättringar i nattliga uppvaknanden efter 
behandling med ljusterapi (Friedman et al., 2009). Actigrafen som mätte aktivitet 
under sömnen påvisade en minimal minskning. Före behandlingen var den totala 
vakna tiden efter nattliga uppvaknanden 60,8 ± 30,6 minuter och efter behandlingen 
56,9 ± 28,1 minuter. Polysomnografen visade inte heller statistiskt signifikant skillnad. 
Före behandlingen var medelvärdet 81,9 ±  40,8 minuter och efter behandling 73,1 ±  
34,3 minuter total vaken tid efter uppvaknandet. Självskattade upplevelser mätt med 
hjälp av sömnloggböcker visade på att de nattliga uppvaknandena minskat och 
upplevdes vara förbättrade hos deltagarna. Grupperna som fick svagt ljus på 
morgonen och på kvällen visade ingen mätbar skillnad. Däremot visade gruppen som 
fick starkt ljus på morgonen en statistiskt signifikant förbättring från före ljusterapin 
då de hade 74,0 vakna minuter efter uppvaknande och efter ljusterapin hade 
deltagarna 37,3 vakna minuter efter uppvaknanden. Efter behandlingen reducerades 
den vakna tiden till 48,9 ± 46,0 minuter. Gruppen som exponerades för starkt ljus på 
kvällen hade före behandlingen 63,8 ± 49,3 minuter vaken tid efter uppvaknande. 
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Efter given ljusterapi hade deltagarna 30,8 ± 25,1 vakna minuter efter uppvaknande 
(Friedman et al., 2009). Friedman et al. (2012) visade att kortvarig behandling med 
ljusterapi som varade i 14 dagar inte hade någon statistiskt signifikant förbättring på 
nattliga uppvaknanden. Deltagarna som exponerades för starkt ljus resulterade i 124 ± 
98,1 vakna minuter före behandlingen och efter behandlingen 124 ± 111 minuter. 
Deltagarna som exponerades för svagt ljus visade resultatet 108 ± 102 vakna minuter 
före behandling och efter behandling 107 ± 110 minuter (Friedman et al., 2012).   
 
Total sömntid och sömnlatens 

 
Sjöling et al. (2008) undersökte om öronakupunktur på aktiva punkter alternativt på 
icke aktiva punkter hade effekt på sömnparametrar för insomni. Medverkande var 28 
kvinnor med insomni med medelåldern 53 år. Öronakupunktur i båda grupperna ledde 
till förbättringarna i total sömntid efter sex veckors behandling och resulterade i en 
ökning i total sömntid från 5,15 timmar till 6,15 timmar. Däremot uppkom ingen 
statistiskt signifikant skillnad på sömnlatensen mellan behandlingsgruppen och 
kontrollgruppen (Sjöling et al., 2008). Medicinsk varm akupunktur ledde till en 
förlängd sömntid hos deltagarna (P>0.01) (Bo et al., 2016). Reshef et al. (2013) 
visade skillnader i sömnlatensen (P<0.05). Detta anvisar att deltagarna erhöll kortare 
sömnlatens efter akupunkturbehandling. Före akupunkturbehandlingen hade 
deltagarna 26,63 ±  26,71 minuter sömnlatens och efter behandlingen hade deltagarna 
14,32, ± 12,81 minuter sömnlatens. Total tid i sängen gav ingen statistiskt signifikant 
förbättring efter akupunkturbehandling (Reshef et al., 2013). 
 
Blom et al. (2015) belyser att både deltagarna som fick KBT öga mot öga i grupp och 
via internetlevererad KBT statistiskt signifikant förbättrade sömnlatensen. 
Sömnlatensen i den grupplevererade terapin var före behandling 0:53 ± 0:31 timmar 
och minuter och efter KBT 0:22 ± 0:12 timmar och minuter. KBT levererad via 
internet till deltagarna visade också på en statistiskt signifikant förbättrad sömnlatens 
från 0:55 ± 0:42 timmar och minuter före behandling och 0:18 ± 0:07 timmar och 
minuter efter behandling. Före KBT var PSQI mätt till 2.23 hos deltagarna och efter 
behandlingen mättes PSQI till 1.46 (Blom et al., 2015). Även sömnlatensen minskade 
enligt PSQI från 2.3 till 1.7 efter behandlingen (Martinez et al., 2014). Vid manual-
guidad KBT till deltagarna mättes sömnlatensen före behandling till 68.8 minuter och 
efter behandlingen 59.6 minuter (P= 0,027), vilket tydde på en förbättring (Bothelius 
et al., 2013). Järnefelt et al. (2012) belyste att sömnlatensen minskade statistiskt 
signifikant från totalt 27,6 ± 19,9 minuter till 20,4 ± 14,5 minuter efter KBT. Morgan 
et al. (2012) beskrev gällande KBT att det inte fanns någon statistiskt signifikant 
skillnad enligt PSQI i sömnlatensen från före och efter behandling. Den totala 
sömntiden mätt med hjälp av actigrafen visade på en statistiskt signifikant skillnad 
med medelvärdet 403,3 ± 57,4 minuter före behandling och efter behandling 384,5 ± 
54,7 minuter (Friedman et a., 2009).  
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Polysomnografen visade ingen statistiskt signifikant förändring, före behandling var 
den totala sömntiden var 346,7 ± 54,4 minuter och efter behandling 346,5 ± 50,2 
minuter. Deltagarnas egna sömnloggböcker visade statistiskt signifikant förändring 
och ljusterapin hade god effekt på den totala sömntiden. Medelvärdet för den totala 
sömntiden var före behandling 338,3 ± 50,6 minuter och efter behandling 363,1 ± 
77,9 minuter (Friedman et al., 2009).  Friedman et al. (2012) belyser att deltagarna 
som fick starkt vitt ljus visade på en statistiskt signifikant förändring på den totala 
sömntiden. Före behandling sov deltagarna 434 ± 106 minuter och efter behandling 
393 ± 127 minuter. Svagt rött ljus visade på en minimal förändring från 428 ± 105 
minuter före behandling och 420 ± 125 minuter efter ljusterapi. Datainsamlingen 
mättes med hjälp av Actigraf (Friedman et al., 2012). Samtliga studier om ljusterapi 
hade inte sömnlatens som utfallsmått (Friedman et al., 2012; Friedman et al., 2009; 
Ho et al., 2002; Zeitzer et al., 2011).  
 
Diskussion 

 
Metoddiskussion  

En inledande sökning gjordes för att få ett perspektiv på ämnet som skulle studeras, 
därefter gjordes den huvudsakliga sökningen. Samtliga artiklar söktes i databaserna 
CINAHL, MEDLINE och PubMed. Anledningen till varför sökningen gjordes i flera 
databaser var för att uppnå en hög trovärdighet. Henricsson (2012) menar att detta 
ökar litteraturstudiens trovärdighet. Initialt lästes alla artiklarnas rubriker för att finna 
titlar som kunde svara på litteraturstudiens syfte. Relevanta artiklar kan ha blivit 
förbisedda då trunkering av sökorden inte användes vid artikelsökningen. 
Tolkningsfel kan ha uppkommit i de engelskskrivna artiklarna när de översattes till 
svenska. Alla artiklarna lästes igenom individuellt och sedan diskuterades de i grupp, 
anledningen till detta var för att öka pålitligheten. En annan felkälla kan ha 
uppkommit då inklusionskriterien fulled linked användes. Detta skedde på grund av 
då flertalet artiklar i artikelsökningen inte kunde öppnas och granskas då artiklarna 
kostade pengar. Trots relevant titel och abstract ledde detta till att en 
kvalitetsgranskning inte kunde genomföras. Författarna hade ingen förförståelse om 
ämnet före litteraturstudien gjordes.  

Forskningsområdet var till en början icke-farmakologisk behandling vid insomni. 
Detta område visade sig vara väldigt brett vilket ledde till att en avgränsning gjordes 
och de mest förekommande behandlingsmetoder i den ostrukturerade 
artikelsökningen framtogs. De tre utvalda behandlingsmetoder var akupunktur, 
kognitiv beteendeterapi och ljusterapi. Varje behandlingsmetod söktes separat. Det 
fanns ingen begränsning gällande hur många artiklar varje behandlingsmetod skulle 
innehålla. Ur artikelsökningen inkluderades fyra artiklar som belyste akupunktur, fem 
artiklar som belyste kognitiv beteendeterapi och fyra artiklar som belyste ljusterapi. 
Litteraturstudien inkluderade 13 kvantitativa studier. Samtliga inkluderade artiklar var 
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kvantitativa vilket medförde svårigheter för studenterna med att tolka tabeller och 
siffror. Litteraturstudien har kontinuerligt under processens gång lästs av studenter 
och tilldelad handledare. Texten har kritiskt granskats för att öka trovärdigheten och 
bekräftelsebarheten i litteraturstudien (Henricsson, 2012). De 13 artiklarna som 
inkluderades i resultatet var skrivna i Storbritannien, USA, Sverige, Kina, Israel, 
Finland och Hong Kong. Studenterna anser att artiklarnas resultat går att jämföra med 
varandra trots kulturskillnader vilket styrker överförbarheten. Fem artiklar hade en 
randomiserad kontrollerad studiedesign (RCT). Detta konstaterar ett högt bevisvärde 
då RCT anses vara den bästa studieuppläggningen för kvantitativ forskning för att 
testa hypotesen och påvisa effektivitet (Forsberg & Wengström, 2016). 
Kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna gjordes enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall. Endast vetenskapliga artiklar som erhöll grad I eller 
grad II inkluderades i analysen för att hålla en hög vetenskaplig kvalitet i 
litteraturstudien. Det kan vara av bristfällighet då det var första gången studenterna 
kvalitetsgranskade och analyserade. En annan aspekt som ökar litteraturstudiens 
vetenskapliga kvalitet var att de utvalda resultatartiklarna blivit granskade eller 
godkända av en etisk nämnd eller så har etiska överväganden iakttagits. Sökordet som 
var återkommande i alla tre databaserna var Insomnia som är en definition av 
sömnsvårighet enligt NANDA International (2015). Genom att kombinera 
huvudsökordet Insomnia med de utvalda behandlingsmetoderna separat, framkom 
relevanta vetenskapliga artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte. I CINAHL 
gjordes en kompletterande sökning med sökordet Insomnia kombinerat med Cognitive 
behavioral therapy OR Sleep hygiene. Detta på grund av bristfälliga träffar med 
endast sökorden Insomnia och Cognitive behavioral therapy. I den ostrukturerade 
artikelsökningen var sömnhygien mest förekommande i de olika titlarna, därför 
gjordes en separat sökning med det sökordet. Stimuluskontroll, sömnrestriktioner och 
träning genom avslappning uteslöts som sökord på grund av bristande sökträffar som 
motsvarade litteraturstudiens syfte. Tre studenter skrev litteraturstudien vilket medför 
hög trovärdighet i innehållet då fler granskade och samarbetade under arbetsprocessen. 
Sökningen med sökorden Insomnia som major heading AND Cognitive behavioral 
therapy hade tidsintervallet år 2000–2017 på grund av bristfälliga träffar vid sökning 
år 2007–2017. Granskningen skedde kritiskt av de äldre artiklarna men bedömdes 
ändå vara relevanta och användbara. Endast en av resultatartiklarna var från 2002, 
resterande resultatartiklarna var inom tidsintervallet år 2007–2017. Sökordet 
Phototherapy är en synonym till Light therapy och inkluderades därför i 
artikelsökningen.  

Resultatdiskussion 

 
I resultatet framkom det att akupunktur som behandlingsmetod mot insomni uppvisat 
förbättringar på sömnkvalitet (Bo et al., 2016; Hughes et al., 2009), sömneffektivitet, 
färre totala vakna minuter, förlängd sömntid (Bo et al., 2016; Sjöling et al., 2008) och 
sömnlatens (Reshef et al., 2013). Kognitiv beteendeterapi är en långsiktig 
behandlingsmetod som ökar sömnkvaliteten och sömneffektiviteten hos personer med 



 

 19 

insomni och minimerar risken för återfall. Målet med KBT är att förändra 
tankemönstret (Martinez et al., 2014). Ljusterapi visade goda effekter på minskad tid i 
sängen (Friedman et al., 2009; Friedman et al., 2012) och ökad sömnkvalitet (Ho et al., 
2002). Även nattliga uppvaknanden minskade hos deltagarna som fick ljusterapi 
(Friedman et al., 2009). Dessa förbättringar med akupunktur, KBT och ljusterapi 
öppnar en möjlighet att inom vården lindra patienternas insomni då behandlingarna 
visat goda resultat för minskat lidande. Inom vården finns det en värdegrund för 
omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att lindra lidande är ett utav 
omvårdnadsmålen som sjuksköterskan ska ansvara för (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). Även Katie Erikssons (1994) teori om lidande ger många liknelser som 
motsvarade det lidande insomni kan medföra. Bland annat beskriver Eriksson att 
människor som lider avsäger sig sociala åtaganden på grund av ohälsa och sjukdom. 
Detta styrker Cheung et al. (2014) som beskriver att personer som lider av insomni 
ofta drabbas av social isolering då de inte vill ta på sig uppgifter som kan minska 
personens totala sömntid. I vården har lidandet många ansikten och det är av stor vikt 
för sjuksköterskan att ha ett intresse för det mänskliga lidandet och att ha en bred 
kunskapssyn gällande vilka metoder som kan minska lidandet (Eriksson, 1994).  
 
I bakgrunden framkommer det att vuxna med insomni bör begränsa den vakna tiden i 
sängen och lära sig att associera sovrummet med sömn (Schutte-rodin et al., 2008). 
Sjuksköterskan kan främja minskad tid i sängen hos patienterna genom att uppmuntra 
dem att inte äta i sängen utan gå till dagrummet och äta. Patienten kan uppmuntras till 
att daglig hygien sker på toalett istället för i sängen samt rulla upp och ner persienner 
på morgon och kväll för att bibehålla patientens dygnsrytm, detta för att skapa ett 
miljöombyte så att sängen associeras med sömn. Genom att sjuksköterskan har 
kännedom om vad som påverkar sömnen kan sjuksköterskan hjälpa patienten med att 
finna lämplig behandling som kan öka patientens livskvalitet och minska lidande.  
 
Flertalet studier har haft utfallsmåttet tid i sängen med syftet att minska tiden 
deltagarna tillbringar i sängen vakna. Sjöling et al. (2008) beskrev att öronakupunktur 
ledde till en förlängd tid i sängen. Resultatet är svårtolkat då reducerad tid i sängen 
även benämns i Friedman et al. (2012) och Friedman et al. (2009) som en positiv 
effekt. Det nämns inte om den ökade tiden i sängen var en förbättring eller 
försämring. Anmärkningsvärt från Sjöling et al. (2008) var att behandlings- och 
kontrollgruppen erhöll liknande resultat från subjektiva sömnparametrar. Därför kan 
inte öronakupunktur på aktiva och icke aktiva punkter bedömas som en effektiv 
behandlingsmetod mot insomni. En begränsning som uppkommit i tre av fyra 
resultatartiklar om akupunktur är att artiklarna har studerat få deltagare, vilket kan ha 
gett inverkan på studiernas resultat (Hughes et al., 2009; Reshef et al., 2013; Sjöling 
et al., 2008). Detta medför svårigheter att dra slutsatser om hur akupunktur egentligen 
påverkar insomni. Det behövs mer forskning med en större population för att dra 
slutsatser om akupunktur lindrar insomni. I resultatet framkommer det att kinesisk 
traditionell akupunktur resulterade i färre vakna minuter hos deltagarna (Reshef et al., 
2013). Detta utfallsmått studerades endast i en av fyra artiklar gällande akupunktur 



 

 20 

vilket leder till att resultatet inte är tillförlitligt då det inte går att jämföra. Reshef et al. 
(2013) belyser att akupunkturs effekt på sömnkvalitet medförde kortare sömnlatens 
hos deltagarna. Trots detta kan sjuksköterskan rekommendera akupunktur i 
vårdteamet och till patienter med insomni då behandlingen inte gör tillståndet värre 
eller för med sig några biverkningar.  
 
Trots att KBT innehåller behandling med sömnrestriktioner och stimuluskontroll har 
inte utfallsmåttet tid i sängen studerats i samtliga artiklars resultat (Blom et al., 2015; 
Bothelius et al., 2013; Järnefelt et al., 2012; Martinez et al., 2013; Morgan et al., 
2012). Järnefelt et al. (2012) belyser att både gruppen som fick KBT i grupp öga mot 
öga samt gruppen som fick KBT levererad via internet påvisade högre skattad 
sömnkvalitet än tidigare (Järnefelt et al., 2012). Trots att KBT visat på förbättrad 
effekt på bland annat sömnkvalitet är KBT idag svårt för patienterna att komma åt på 
grund av att det saknas tid, pengar samt utbildad personal som kan utföra 
behandlingen (American Psychiatric Association, 2016). Bothelius et al. (2013) har 
studerat effekten av kognitiv beteendeterapi utförd av sjuksköterskor och 
socialarbetare inom primärvården istället för läkare, som vanligtvis utför 
behandlingen. Det visade sig att den KBT sjuksköterskorna utförde visade en 
statistiskt signifikant förbättring gällande sömnkvalitet i jämförelse med före 
behandling (Bothelius et al., 2013). Detta öppnar en möjlighet för sjuksköterskor att i 
framtiden utbildas i att utföra KBT.  
 
Friedman et al. (2012) behandlade deltagarna med ljusterapi i 30 minuter dagligen i 
två veckor. I jämförelse med deltagarna i Friedman et al. (2009) som behandlades 
med ljusterapi i 45 minuter dagligen i 12 veckor. En reflektion kring resultatet är att 
trots olika administreringssätt av ljusterapi, olika varaktigheter och olika ljusstyrkor 
visade sig ljusterapi ha goda effekter på tiden i sängen. Däremot fick deltagarna från 
båda studierna instruktioner gällande sömnhygien kombinerat med ljusterapi. Det blir 
därför svårt att utvärdera hur resultatet hade utmynnats om studierna forskat på endast 
ljusterapi. För tillfället går det inte att urskilja vad som egentligen ledde till en 
förbättrad sömn. Två studier om ljusterapi som undersökte detta utfallsmått strävade 
efter reducerad vaken tid i sängen. Reducerad vaken tid i sängen innebär att tiden 
deltagarna spenderade vakna i sängen skulle minska för att öka sömnkvalitet 
(Friedman et al., 2012; Friedman et al., 2009). Friedman et al. (2009) förevisar att 
nattliga uppvaknanden mätt med actigraf, polysomnograf och sömnloggböcker skiljer 
sig markant i resultatet. Alla tre mätinstrument har olika utgångspunkter i minuter och 
ingen parallell linje kan dras. Varför actigrafen och polysomnografen visade på en 
minimal reducering och den subjektiva sömnloggboken resulterade i en statistiskt 
signifikant skillnad finns ingen förklaring till. Enligt den subjektiva upplevelsen mätt 
hos deltagarna via sömnloggböcker förbättrades de nattliga uppvaknanden hos 
deltagarna men enligt objektiv mätt data syns inte denna förbättring. Det är svårt att 
dra slutsatser om Friedman et al. (2012) resultat och bedöma om behandlingen 
fungerande eller inte då behandlingen endast varade i 14 dagar i jämförelse med 
Friedman et al. (2009) som utförde sin behandling i 12 veckor. Det framkom en 



 

 21 

svårighet med tolkning av resultatet då det inte är uppenbart om målet med ljusterapin 
var att reducera eller öka den totala sömntiden. Friedman et al. (2012) visar en 
minskning på total sömntid efter behandling medan Friedman et al. (2009) visar en 
ökning på total sömntid efter behandling. Trots detta nämns det att en ökad sömntid 
inte alltid är en förbättring då en ökad sömntid kan minska sömneffektiviteten. Även 
detta är motsägelsefullt då Friedman et al. (2012) strävar efter en minskad total 
sömntid för att öka sömneffektivitet. Det är svårt att dra en slutsats om vad som är 
positivt och negativt gällande sömntid i relation med litteraturstudiens syfte. På grund 
av detta kan det inte rekommenderas att sjuksköterskan skall ge råd om ljusterapi i 
vårdteamet eller till patienter med insomni då det inte finns tillräckligt med evidens 
för att ljusterapi har effekt på insomni.  
 
Det är svårt att göra en jämförelse på de tre utvalda behandlingsmetoderna gällande 
utfallsmåtten då forskarna använt olika mätinstrument och självskattningsskalor. 
Manualstyrd KBT ledde till att tiden det tog att somna för deltagarna efter 
uppvaknande minskade. Detta koncept var framgångsrikt då deltagarna fick verktyg 
som de kunde använda sig av om de vaknade mitt i natten utan att kunna somna om. 
Genom att bli medveten om sitt sjukdomstillstånd, förändra sina tankebanor och 
slappna av lärde sig deltagarna att hantera situationen (Bothelius et al., 2013). 
American Psychiatric Association (2016) framlägger att kognitiv beteendeterapi är 
den främsta behandlingen vid insomni och bör vara förstahandsvalet vid val av 
behandlingsmetod. Detta styrks av Region Hallands terapirekommendationer som 
rekommenderar KBT i form av traditionell och via självhjälpsprogram, som 
terapeutisk behandling mot insomni (Region Halland, läkemedelskommittén, 2017). 
Det pågår forskning gällande KBT i grupp, i kortfattat format, via telefon, via internet 
och med hjälp av självadministrerade böcker (American Psychiatric Association, 
2016). Detta för att skapa de snabbaste behandlingarna med de största kliniska 
effekterna. Forskning tyder på att det finns stora utmaningar att generalisera kognitiv 
beteendeterapi i stor utsträckning. Detta på grund av att det finns brister i utbildning 
samt på hur standardiserade metoder ska användas i alla nivåer i 
hälsosjukvårdsystemet (American Psychiatric Association, 2016). Om KBT hade varit 
mer lättåtkomligt för alla hade fler människor kunnat behandla sig själva med hjälp av 
guidning och stöttning av utbildad personal. Självadministrerad KBT och KBT via 
internet kan därför vara en kostnadseffektiv behandlingsmetod då långa väntetider 
inom sjukvården leder till onödigt lidande som skulle kunna lindras tidigare. 
Sjuksköterskan kan rekommendera KBT som behandling mot insomni i vårdteamet 
och till patienten då behandlingen går att administreras flera olika sätt exempelvis via 
internet och på så vis individanpassas behandlingen till varje enskild individ.  
 
En stor utmaning inom vården är att finna vägar för att utesluta lidande eller minska 
lidandet i vården (Eriksson, 1994). ICN:s etiska kod beskriver att en utav 
sjuksköterskans uppgifter är att återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
Personers hälsa kan förbättras med hjälp av akupunktur, KBT och ljusterapi men 
dessa behandlingar är inte några omvårdnadsåtgärder för insomni inom 
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sjuksköterskans profession. Sjuksköterskor behöver dock ha kunskaper och kännedom 
om dessa icke-farmakologiska behandlingsmetoder för att kunna rekommendera detta 
i vårdteamet och till patienten. Efterfrågan om icke farmakologiska 
behandlingsmetoder ökar och därför är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap 
samt är uppdaterade om den senaste vetenskapliga forskningen för att med evidens 
kunna erbjuda olika valmöjligheter för patienten.  
 
Konklusion 

 
Resultatet redogörs av fyra olika kategorier som beskriver olika utfallsmått som 
studerats i resultatartiklarna. Dessa benämns Tid i sängen, Sömnkvalitet och 
sömneffektivitet, Nattliga uppvaknanden, Total sömntid och sömnlatens. Akupunktur 
som behandlingsmetod har uppvisat förbättringar på sömnkvalitet, sömneffektivitet, 
färre totala vakna minuter, förlängd sömntid och sömnlatens. Då kognitiv 
beteendeterapi innehåller delar som är till för att förändra tankemönstret är det en 
långsiktig behandlingsmetod som ökar sömnkvaliteten och sömneffektiviteten hos 
personer med insomni och minimerar riskerna för återfall. Ljusterapi visade goda 
effekter enligt deltagarnas subjektiva sömnloggböcker, data mätt med actigraf och 
polysomnograf visade ingen signifikant effekt på insomni.  
 
Implikation 

 
Insomni är ett vanligt förekommande problem i den äldre populationen. Då världens 
äldre vuxna ökar, gör det att insomni är ett globalt växande problem som måste 
studeras mer. Vårdpersonal bör vara mer kunnig om icke-farmakologiska åtgärder för 
insomni än sömnmedel, som idag är den främsta och mest förekommande 
behandlingen då detta orsakar beroendeframkallning och läkemedelsbiverkningar. 
Denna litteraturstudie ska vara till nytta och öka kunskap kring effekterna om de tre 
utvalda behandlingsmetoderna. Att lindra lidande ingår i sjuksköterskans profession. 
Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan vet vilka strategier och behandlingar som 
kan implementeras för att lindra insomni. Ny forskning bör studera patienternas 
upplevelse och effekt efter akupunktur, KBT och ljusterapi för att öka kunskapen och 
medvetenheten hos vårdpersonalen men också för att finna evidens för om akupunktur, 
KBT och ljusterapi kan lindra insomni hos vuxna. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 
 
 
 
 

Sökord CINAHL PubMed MEDLINE 

Sömnsvårigheter ”Insomnia” [MH] ”Insomnia” [MeSH] ”insomnia” (fritext) 

Ljusterapi ”light therapy” (fritext)  ”light therapy” (fritext) 

Fototerapi ”phototherapy” (fritext)   

Akupunktur ”acupunture” (fritext) ”acupunture” (fritext)  

Kognitiv beteendeterapi 
”cognitive behavioral 
therapy” (fritext) 

”cognitive behavioral 
therapy” [MeSH] 

 

Sömnhygien ”sleep hygiene” (fritext)   



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 
Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Granskade 

artiklar 
Resultat 

artiklar 

170314 CINAHL 

Light therapy OR phototherapy 
AND Insomnia [MH]  
 
Limits: Peer reviewed, linked full 
text, english, swedish, 2007-2017. 94 

 
 
27 4 1 

170314 CINAHL 

Insomnia [MH] AND cognitive 
behavioral therapy   
 
Limits: Peer reviewed, linked full 
text, english, swedish, 2000-2017 28 10 6 2 

170314 CINAHL 

Insomnia AND acupuncture  
 
Limits: Peer reviewed, linked full 
text, 2007-2017 34 10 5 2 

170316 CINAHL 

Insomnia [MH] AND Cognitive 
behavioral therapy OR sleep 
hygiene  
 
Limits: Peer reviewed, linked full 
text, 2007-2017 120 37 6 2 

170314 PubMed  

Insomnia AND acupuncture 
 
Limits: Peer reviewed, linked full 
text, 2007-2017 72 20 11 

 
2 

170315 PubMed 

Cognitive behavioral therapy 
[MeSH] AND Insomnia [MeSH]  
 
Limits: linked full text, 2007-2017, 
age 19+ 120 31 15 2 

170315 MEDLINE 

Insomnia AND light therapy 
 
 
Limits: 2007-2017 192 67 10 2 

  Totalt: 660 202 57 13 



BILAGA C  

 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

 
Artikel 1  

 
 
 
 

Referens Blom, K., Tillgren, H. T., Wiklund, T., Danlycke, E., Forssen, M., Söderström, A., ... & 
Andersson, G. (2015). Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for 
insomnia: A randomized controlled non-inferiority trial. Behaviour research and therapy, 
70 (2015), 47–55. 

Land  

Databas 
Sverige 
PubMed 

Syfte Att jämföra guidad internetlevererad KBT med traditionell KBT i grupp öga mot öga hos vuxna 
med insomni.  

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad non-inferiority studie.  

Urval 48 vuxna, 18+ år, bosatta i Östergötland i Sverige. Kriterier för diagnosen insomni skulle vara 
uppfyllda enligt American academy of sleep medicine. Deltagarna skulle kunna delta i 
gruppmöten, kunna skriva och läsa på svenska.   

Datainsamling Deltagarna fick söka till studien via en säker hemsida och svara på ett frågeformulär. Vid 
inkludering i studien skedde en strukturerad telefonintervju. Deltagarna randomiserades till två 
olika grupper före behandlingen startade. Ena gruppen fick kognitiv beteendeterapi levererad via 
internet och den andra gruppen fick kognitiv beteendeterapi i grupp öga mot öga av en terapeut.  
Behandlingen var baserad på en självhjälpsmanual som betonade sömnrestriktioner och 
stimuluskontroll. Behandlingen via internet hade samma innehåll som gruppterapin öga mot öga. 
Sömndagbok och frågeformulär fylldes i via internet av båda grupperna under behandlingens 
gång. 

Dataanalys T-test och Fisher Exact Test användes för att jämföra baseline data. Mixed-effect modell användes 
för att utvärdera utfallet. Statistiska analyser utfördes med användning av SPSS version 22. 

Bortfall Ej angivet. 
Slutsats Studien påvisar att både internetlevererad KBT och KBT öga mot öga i grupp stärker bevisen att 

KBT är en bra behandlingsmetod mot insomni. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
72 % 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Bo, A., Si, L., Wang, Y., Xiu, L., Wu, R., Li, Y., ... & Wu, Y. (2016). Clinical Trial Research on 
Mongolian Medical Warm Acupuncture in Treating Insomnia. Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine, (2016). 

Land  

Databas 
Kina 
PubMed 

Syfte Att utvärdera mongolisk medicinsk varm akupunktur vid behandling av insomni. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Experimentell studiedesign. 

Urval 80 fall delades in i två grupper. Grupp ett behandlades med Mongolisk varm akupunktur och 
grupp två behandlades med estazolam. Varje grupp delades i tre kategorier, mild, måttlig och svår 
baserat på sjukdom.  

Datainsamling Inneliggande patienter med diagnosen insomni. De diagnostiserades med International 
classification of sleep disorders (ICSD-2). Därefter delades deltagarna in i två grupper, en grupp 
fick varm akupunktur och den andra gruppen erhöll estazolam. PSQI användes för att jämföra 
båda grupperna.  

Dataanalys All data analyserades med hjälp av Social science (SPSS) version 18.0. Ett T-test användes för att 
analysera förändringarna hos patienterna i varje grupp före och efter behandling. T-testet användes 
också för att se differensen mellan behandlingarna. Experimentell data formades med medelvärde 
och standardavvikelse.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien visar att mongolisk medicinskt varm akupunktur är en säker behandling vid insomni. Det 
finns möjlighet att förbättra patienternas insomningstid och dagliga aktiviteter. Grupp ett med 
akupunktur hade bättre resultat än grupp två med estazolam. Det är en bättre behandlingsmetod än 
att använda sömnmedel.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
79 % 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Bothelius, K., Kyhle, K., Espie, C. A., & Broman, J. E. (2013). Manual‐guided cognitive–
behavioural therapy for insomnia delivered by ordinary primary care personnel in general 
medical practice: a randomized controlled effectiveness trial. Journal of sleep research, 
22(6), 688-696. 

Land  

Databas 
Sverige 
PubMed 

Syfte Att undersöka den kliniska effekten av att sjuksköterskor och social arbetare inom primärvården 
utför manual styrd kognitiv beteende terapi hos personer med insomni. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ  
Randomiserad kontrollerad studie med parallellgrupps design. 

Urval 66 deltagare, 18år + med diagnosen insomni. Data insamlad mellan år 2008–2010 inom 
primärvården. Deltagarna delades in i två grupper. Ena gruppen fick KBT och andra gruppen kom 
på en väntelista.  

Datainsamling Alla över 18 år som upplever subjektiva sömnproblem som var intresserade av att erhålla en icke-
farmakologisk behandling för insomni blev inbjudna att delta i studien. Fyra sjuksköterskor inom 
primärvården och en social arbetare fick två dagars utbildning för att kunna utföra KBT enligt 
manualen. KBT utfördes i grupper med 4–6 patienter samtidigt. Efter avslutad behandling fick 
deltagarna svara på ett frågeformulär. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av IBM SPSS-statistik version 20. ANOVA användes för att testa 
noll hypotesen. Kontrastanalys användes vid uppföljningstest.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Effekten av kognitiv beteendeterapi utförd av sjuksköterskor och socialarbetare har positiv effekt 
på minskad vaken tid i sängen efter nattliga uppvaknanden och tiden det tog att somna 
reducerades. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
81 % 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 
 

 

  

Referens Friedman, L., Spira, A. P., Hernandez, B., Mather, C., Sheikh, J., Ancoli-Israel, S., … & Zeitzer, 
J. M. (2012). Brief morning light treatment for sleep/wake disturbances in older memory- 
impaired individuals and their caregivers. Sleep Medicine, 13(5), 546–9. 
doi.org/10.1016/j.sleep.2011.11.013 
 

Land  

Databas 
USA 
MEDLINE 

Syfte Att mäta det subjektiva måttet på sömn och måendet efter två veckors ljusterapi. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Parallellgrupper som fick behandling i hemmet. 

Urval 54 äldre vårdare/vårdtagare som hade sömnstörningar och minnesstörningar. Exklusionskriterier 
var bipolär sjukdom, Parkinson sjukdom eller om tidigare exponering för stark ljus behandling 
skett.  

Datainsamling Deltagarna exponerades för antingen vitt ljus eller svagt rött ljus i 30 minuter varje dag i två 
veckor. Alla deltagarna fick även sömnhygienterapi och erhöll en sömnloggbok.  

Dataanalys Data analyserades med tvåvägsupprepande mått variansanalys (ANOVA) med hjälp av post-hoc 
parade t-tester som är lämpliga (SAS 9.1.3, SAS institute, Cary NC). Data presenterades som 
medelvärde ± standardavvikelse.  

Bortfall Fem bortfall, av 59 hoppade tre personer och två personer uppnådde inte längre kriterierna.  

Slutsats Studien visade på att ljusbehandlingen förbättrade vårdtagarnas sömn och humör. Sannolikt på 
grund av deltagandet i studien kombinerat med sömnhygienterapi.  Resultatet tyder även på att 30 
minuters ljusexponering var för kort för att förbättra sömnen.  
 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
79 % 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens 

 

Friedman, L., Zeitzer, J. M., Kushida, C., Zhdanova, I., Noda, A., Lee, T., ... & Yesavage, J. A. 
(2009). Scheduled bright light for treatment of insomnia in older adults. Journal Of The 
American Geriatrics Society, 57(3), 441-52. doi:10.1111/j.1532-5415.2008.02164.x 

Land  

Databas 
USA 
CINAHL 

Syfte Att undersöka om starkt ljus kan förbättra sömnproblem hos äldre med insomni. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ metod  
Enkelblind, placebokontrollerad randomiserad studie. 

Urval 36 kvinnor och 15 män som uppfyllde kriterierna för primär insomni.  

Datainsamling Deltagarna delades in i fyra grupper med fyra olika behandlingar. Starkt ljus på morgonen eller på 
kvällen och svagt ljus på morgonen eller på kvällen. Studien pågick under tolv veckor, varje dag i 
45 minuter, 15 minuter efter uppvaknandet och en timme innan läggdags. Mätdata samlades in 
med hjälp av en Actigraf som mäter aktivitet under 24 timmar. Polysomnograf som mäter hjärnans 
aktivitet under sömnen och genom en sömnlogg deltagarna fick skriva i, mättes den subjektiva 
datan.  

Dataanalys T-tester användes för att finna en signifikant förändring före och efter behandling. Kruskal-Wallis 
tester gjordes för att se förändringar i de fyra olika grupperna. Mann-Whitney U-test användes till 
att jämföra skillnaderna mellan grupperna. Data analyserades med hjälp av SAS (v.9.1.3, Cary 
NC) och presenterades som medelvärde ± standardavvikelse.  

Bortfall 10 personer avbröt behandlingen.  

Slutsats Deltagarna har i sina sömnloggar dokumenterat att de upplevt förbättrad sömn i de mätta 
sömnvariablerna. Inget stöd hittades för ljusbehandling av analysen på den objektiva datan.  Det är 
svårt att urskilja på om ljusterapin eller sömnhygiensinstruktioner givit effekt.  
 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II  
77 %   



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

  

Referens Ho, S. C., Wong, T. K. S., Tang, P. L., & Pang, S. M. C. (2002). Nonpharmacologic sleep 
promotion: bright light exposure. Complementary Therapies in nursing and Midwifery, 
8(3), 130-35. doi.org/10.1054/ctnm.2002.0630. 

Land  

Databas 
Hong Kong 
CINAHL 

Syfte Att visa på att starkt ljus är viktigt att för att bibehålla dygnsrytmen.  

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Kvasi-experimentell studie. 

Urval 38 kvinnor som var 65+ som bodde på äldreboende som klagat på antingen sömnstörningar eller 
hade en önskan om att förbättra sin sömnkvalitet. 

Datainsamling Ett frågeformulär utformades av forskarna för att utvärdera deltagarnas sovvanor och livsstil. 
Frågeformuläret inkluderade sömn tid, sömnlatens, antal uppvaknanden och tupplurer. För att 
utvärdera effekten av den subjektiva kvalitén på sömn användes en fem gradig skala. En fem 
gradig skala som mätte den subjektiva upplevelsen av sömn.  

Dataanalys Wilcoxon test användes för att räkna ut medelvärdet på sömnkvaliteten. Spearmans 
korrelationskoefficient användes för att finna koppling mellan självbedömt hälsotillstånd och 
sömnkvalitet. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Wilcoxon-testet visade att medelvärdet för sömnkvaliteten var lägre efter ljusexponering än före. 
Däremot rapporterade deltagarna förbättrad sömnkvalitet. Detta visar på att sömnkvaliteten 
bestäms av uppfattningen av sömn och är en subjektiv känsla. Ytterligare forskning krävs för att 
undersöka fördelarna med ljusterapi.  
 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
72% 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hughes, C. M., McCullough, C. A., Bradbury, I., Boyde, C., Hume, D., Yuan, J., ... & 
McDonough, S. M. (2009). Acupuncture and reflexology for insomnia: a feasibility study. 
Acupuncture in Medicine, 27(4), 163-168. 

Land  

Databas 
Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Att undersöka användning av akupunktur och zonterapi för hantering av sömnlöshet. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval 13 deltagare randomiserades till att få en av tre behandlingar. Vid sex tillfällen under tre veckor 
fick deltagarna antingen akupunktur, zonterapi eller musikterapi.  

Datainsamling Deltagarna rekryterades från Ulster Universitetet. Varje sökande fick Pittsburgh Sleep Quality 
index på e-post där de fick svara på en enkät, för att nå kriterierna för att delta krävdes mer än fem 
poäng. Varje sökande blev också screenade för depression med hjälp av Beck Depression 
Inventory som är en självadministrerad rapport med skalamätning.  Deltagarna fick även en 
sömndagbok.  

Dataanalys Data kodades efter datainsamling och analyserades sedan med hjälp av det statistiska paketet för 
Social Science (SPSS Chicago) version 11.0 för Windows. Data analyserades enbart med hjälp av 
beskrivande statistik.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien visade att det fanns goda resultat av att använda akupunktur och zonterapi som en 
behandling för patienter med sömnlöshet. De två behandlingar gav en förbättring av sömnkvalitet 
medan musikterapi gav inget resultat på förbättring.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
74 % 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Referens Järnefelt, H., Lagerstedt, R., Kajaste, S., Sallinen, M., Savolainen, A., & Hublin, C. (2012). 
Cognitive behavior therapy for chronic insomnia in occupational health services. Journal of 
occupational rehabilitation, 22(4), 511-21. doi: 10.1007/s10926-012-9365-1. 

Land  

Databas 
Finland 
CINAHL 

Syfte Att undersöka implikationen och effektiviteten av grupp baserad kognitiv beteendeterapi för 
personer med kronisk insomni inom företagshälsovården. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Icke-randomiserad grupp studie. 

Urval 33 deltagare valdes ut, 82 % av dem var kvinnor och hade lidit av insomni i snitt 7 år. 

Datainsamling Datainsamlingen startade januari 2008 och pågick till april 2009. Deltagarna rekryterades från 
Finnish Broadcasting Company (YLE) i Helsingfors. Deltagarna var anställda som hade sökt 
konsultation på grund av insomni och var motiverade till att testa en icke farmakologisk 
behandlingsmetod mot insomni. Behandlingen bestod av sömnhygien, avslappning, 
stimuluskontroll, sömnrestriktioner och reformerat tankemönster. En sjuksköterska kontaktade 
deltagarna och gav information om behandling och forskningsprojekt. Deltagarna fick skriva 
sömndagbok i tre veckor och fick svara på ett frågeformulär.  

Dataanalys ANOVA användes vid upprepande mätningar vid normal fördelning. X2 och T-test användes för 
att analysera resultatet av ANOVA och X2 tester för att lokalisera effekten. Analys skedde med 
hjälp av SPSS version 17.0. Intention to treat (ITT) användes för att analysera utfallet.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Efter KBT reducerades den totala sömntiden, tiden det tog för deltagarna att somna och den vakna 
tiden efter uppvaknande.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
74 % 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

 

 

 

Referens Martínez, M. P., Miró, E., Sánchez, A. I., Díaz-Piedra, C., Cáliz, R., Vlaeyen, J. W., & Buela-
Casal, G. (2014). Cognitive-behavioral therapy for insomnia and sleep hygiene in 
fibromyalgia: a randomized controlled trial. Journal of behavioral medicine, 37(4), 683-97. 
doi: 10.1007/s10865-013-9520-y. 

Land  

Databas 
USA 
CINAHL 

Syfte Att samla in ytterligare bevis på att kognitiv beteendeterapi är en framgångsrik behandlingsmetod 
vid insomni hos kvinnor med fibromyalgi. Detta skulle göras genom en jämförelse med 
sömnhygienbehandling.  

Metod:  

Design 
Kvantitativ  
Individuell randomisering, parallellprovdesign. 

Urval 59 kvinnor med fibromyalgi som hade kriterier för insomni uppfyllda enligt DSM-IV-TR deltog i 
studien. 

Datainsamling Kvinnor mellan 25-60 år diagnostiserade med fibromyalgi och insomni. Deltagarna rekryterades 
från  Rheumatologi Service and Pain Unit of Virgen de Las Nieves University Hospital.  
En behandling med kognitiv beteendeterapi och sömnhygien påbörjades i gruppformat med 5-6 
deltagare per grupp. Deltagarna använde sig av sömndagbok där de skrev ner deras sömnschema.    

Dataanalys Statistik analyserades med användning av IBM SPSS version 19.0. Mann Whitney, T-test och V2 
test användes för att jämföra KBT och utbildningsprogrammet. Det gjordes även flera tester så 
som ANCOVA, Mauchlys test och PSQI. Användes för att jämföra de olika grupperna före 
behandling. ANCOVA användes för att jämföra resultatet av de båda grupperna. Mauchly´s test 
och Greenhouse-Geiser användes för att beräkna korrigering. 
 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Patienter i KBT-gruppen visade signifikant förbättring på flera sömnvariabler i jämförelse med 
gruppen som endast fick behandling med sömnhygien.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
81 % 



BILAGA C  

 

 
Artikel 10 

 

 

  

Referens Morgan, K., Gregory, P., Tomeny, M., David, B. M., & Gascoigne, C. (2012). Self‐help treatment 
for insomnia symptoms associated with chronic conditions in older adults: A randomized 
controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 60(10), 1803-1810. doi: 
10.1111/j.1532-5415.2012.04175.x. 

Land  

Databas 
Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Att undersöka den kliniska effekten av att ge KBT instruktioner via ett häfte till äldre som skulle 
kunna administrera det själv. Det bredare syftet om man ser långsiktigt var att utveckla och testa 
en ny själv-hjälpande uppfinning för att effektivisera primärvården som snabbt skulle kunna 
integreras i befintliga modeller.  

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerade studie. 

Urval 193 deltagare i åldern 55–87 år. Deltagarna delades in i två olika grupper. Ena gruppen fick 
traditionell behandling med bensodiazepinliknande läkemedel och sömnhygien och den andra 
gruppen fick självhjälpande KBT program.  

Datainsamling Data samlades in mellan 2008–2010, inklusionskriterier var 55+ år och ha diagnosen kronisk 
sjukdom. Deltagarna fick sex stycken häften med en veckas mellan rum som gav strukturerad 
rådgivning om kognitiv beteendeterapi.  Häftet med den självadministrerande KBT innehöll en 
introduktion om självadministrering vid insomni, sömnhygien, att skapa främja sömnvanor, tankar 
om sömn, sömnläkemedel och vad som förväntas hända.  
Efter 6 månader skickades ett nytt frågeformulär ut och deltagarna fick då frågan om dom kunde 
rekommendera denna behandling till någon annan som lider av sömnproblem.   Sömnkvalitet 
mättes med hjälp av Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). För att mäta subjektiv 
sömneffektivitet användes Insomnia Severty Index och Fatigue Severity Scale.  

Dataanalys Statistiska analyser genomfördes med användning av PASW för Windows version 18. T-test och 
chisquare test användes för att jämföra grupperna.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Självadministrerad kognitiv beteendeterapi ledde till en förbättrad sömnkvalitet och 
sömneffektivitet hos äldre med insomni med en kronisk sjukdom.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
83 % 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Referens Reshef, A., Bloch, B., Vadas, L., Ravid, S., Kremer, I., & Haimov, I. (2013). The effects of 
acupuncture treatment on sleep quality and on emotional measures among individuals 
living with schizophrenia: a pilot study. Sleep disorders, 2013. doi: 10.1155/2013/327820. 

Land  

Databas 
Israel 
PubMed 

Syfte Att undersöka om akupunktur ger effekt på sömnkvalitet hos patienter med schizofreni. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
En pilotstudie. 

Urval 20 patienter med schizofreni deltog i studien. Deltagarna rekryterades från sjukhusavdelning vid 
psykiatriska institutionen vid Haemek Medical Center. 

Datainsamling Deltagarna blev intervjuade av en psykiatriker och svarade på två enkäter. De fick bära en mini 
motionlogger actigraph på handleden som övervakade deras sömn.  

Dataanalys Inspelningarna analyserade med en automatisk algoritm (W2 scoring algorithm) som övervakade 
deltagarnas tid i sängen, sömnlatens, antalet uppvaknanden och total sömntid. Ett T-test 
genomfördes bland deltagarna i studien för att jämföra objektiv och subjektiva sömnparametrar, 
före och efter behandling. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Slutsatsen blev att akupunktur som behandling gav effekt på sömnlöshet. I framtiden behövs fler 
studier om akupunktur göras för att undersöka om det är en beprövad långtidsbehandling.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
83 % 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Sjöling, M., Rolleri, M., & Englund, E. (2008). Auricular acupuncture versus sham acupuncture in 
the treatment of women who have insomnia. The Journal of Alternative and 
Complementary Medicine, 14(1), 39-46. doi:10.1089/acm.2007.0544. 

Land  

Databas 
Sverige 
CINAHL 

Syfte Att undersöka om öronakupunktur har effekt och därmed kan hjälpa personer som lider av 
insomni.  

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Pilotstudie med en enkelblind randomisering. En behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. 

Urval 28 kvinnor, 14 i varje grupp med medianåldern 53 år. Deltagarna rekryterades från en psykiatrisk 
klinik i ett lokalt sjukhus i mellersta Sverige. 

Datainsamling Behandlingsgruppen fick öronakupunktur på aktiva punkter och kontrollgruppen fick 
öronakupunktur på icke-aktiva punkter under en sex veckors period. Sömnparametrar erhölls 
genom att använda Karolinska sleep diary (KSD).  

Dataanalys T-test utfördes. För att undersöka skillnaderna mellan sömnparametrarna i de två olika grupperna 
gjordes analys från (R-ANOVA). Medelvärden beräknades efter dagliga värden. Statistisk analys 
gjordes med hjälp av SPSS (Version 13 SPSS Inc., Chicago, IL).  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studiens resultat visar inte att öronakupunktur har en effekt på sömnlöshet. Däremot hittades 
förbättringar i total sömntid och antal uppvaknanden per natt har minskats. Öronakupunktur kan 
vara en möjlig behandlingsmetod men kräver mer forskning. Öronakupunktur kan ha en roll vid 
behandling av insomni kan eventuellt kombineras med andra behandlingsformer för bättre effekt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
74 % 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

Referens Zeitzer, J. M., Friedman, L., & Yesavage, J. A. (2011). Effectiveness of evening phototherapy for 
insomnia is reduced by bright daytime light exposure. Sleep Medicine, 12(8), 805–807. 
doi.org/10.1016/j.sleep.2011.02.005. 

Land  

Databas 
USA 
MEDLINE 

Syfte Att undersöka effekten av att utsättas för ljusexponering på dagtid och tidsinställd ljusexponering 
på kvällen. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ 
Kontrollerad randomiserad studie, enkelblind och parallelsgruppstudie.  

Urval 32 äldre med primär insomni, medelålder 63 år. 

Datainsamling Friska äldre med primär insomni rekryterades. En tolvveckors behandling där de exponerades för 
kvälls- eller morgonljus i 45 minuter dagligen. Deltagarna utsattes för exponeringen 15 minuter 
efter uppvaknandet eller en timme före läggdags. Alla deltagarna fick även allmänna 
sömnhygiensinstruktioner.  

Dataanalys Ljusinformation, tidpunkten för sömn och uppvaknanden under natten mättes med hjälp av 
sömnloggar som bekräftades genom en visuell analys som samlade in rörelsedata. Data 
presenterades som medelvärde ± standardavvikelse och undersöktes med hjälp av linjära 
regressionsanalyser (OriginPro8, OriginLab Corporation, Northampton MA).  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan gruppen som exponerades för 
morgonljus och gruppen som exponerades för ljus på kvällen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
74 %  
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