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Bakgrund 
Sömnproblem är ett vanligt problemen hos äldre personer i särskilt 
boende. Den mest förekommande behandlingen är läkemedels-
behandling, men den ger ofta negativa sidoeffekter för äldre 
personer. Det används icke-farmakologiska metoder, såsom tyngd-
täcke, men i nuläget finns otillräckligt med forskning och evidens 
av interventionens påverkan på äldre personers sömn. 

Syfte 
Det övergripande syftet är att undersöka och beskriva hur äldre 
personer med sömnproblem som bor på särskilt boende påverkas 
avseende sömn, livskvalitet, ADL-förmåga, näringsstatus och läke-
medelsanvändning, före och efter en intervention med användning 
av tyngdtäcke. 

 
 



Tidskriften Sömn och hälsa, nr 3, 2020 
 

31 
 

Metod 
Interventionen i studien innefattar användning av tyngdtäcke, med 
tyngd från kedjor som formar sig efter kroppen. Intervention med 
tyngdtäcke baseras på teorin om sinnesintegrering för att förbättra 
nervsystemets förmåga att tolka sensorisk information och där-
igenom ha en lugnande verkan. Tyngden från täcket skapar ett 
tryck som ger både värme, ökad kroppsmedvetenhet och taktil 
stimulans, vilket ger en lugnande effekt. Den djupa stimuleringen 
kan även minska ångest och oro samt sänka puls och blodtryck. 
Tyngdtäcket kommer att ersätta det vanliga täcket eller användas 
samtidigt som ett ordinarie täcke under 28 dagar. 

I två delstudier kommer en experimentell design användas. Åttio 
äldre personer undersöks med kvantitativa screeninginstrument för 
bedömning av kognitiv funktionsförmåga, ADL-förmåga, sömn, 
livskvalitet, näringsstatus, läkemedelsanvändning och hälsa, före 
och efter användning av tyngdtäcke. Hos 45 äldre personer 
kommer data samlas in med aktigraf för bedömning av sömn-
periodens längd, sömnrytm och vakenhet. Aktigrafen kombineras 
med sömndagbok med frågor om när den äldre personen lägger sig 
och vaknar, samt hur personen uppfattar sig sovit under natten. 
Aktigraf och dagbok används tjugoåtta dagar före, tjugoåtta dagar 
med och tjugoåtta dagar efter användning av tyngdtäcke. I två 
delstudier används kvalitativ design. Cirka 20 äldre personer 
kommer att intervjuas efter användning av tyngdtäcke, avseende 
uppfattning om sin sömn, insomningsproblem, nattliga upp-
vaknande och graden av att känna sig utvilad, samt upplevelser av 
att använda tyngdtäcke. Cirka 20 stycken eller av omsorgs-
personalen kommer att intervjuas om deras erfarenheter och upp-
fattningar om tyngdtäckets påverkan på äldre personers hälsa och 
livsstil. Datainsamling i delstudierna är påbörjad. 
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Preliminärt resultat 
Resultatet är ännu inte tillgängligt, men det framkommer spontant 
positiv respons från de äldre personer som har använt tyngdtäcke. 

  




