
 
 

Upplysande insikter om ljusterapi!  

Samband mellan behandling av ljusterapi och sömn hos äldre personer    
 

 
Daniel McBride  

Elina Öhman  

 

 

 

 

Vårterminen 2013  
Examensarbete 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Handledare: Lena Alex, institutionen för omvårdnad Umeå universitet      



 
 

Enlightened knowledge of light therapy! 
Relationships between light therapy treatment and sleep in older people 

 

 

Daniel McBride  

Elina Öhman  

 

 

 
 
 
 
 
Spring 2013 
Thesis for a Bachelor Degree in Nursing 15 Credits 
Science of Nursing 180 Credits   
Supervisor: Lena Alex, Umeå University   



 
 

Upplysande insikter om ljusterapi 

samband mellan behandling av ljusterapi och sömn hos äldre personer 

Daniel McBride och Elina Öhman 
Abstrakt  

Bakgrund: Sömn är kroppens viktigaste faktor för daglig återhämtning. Sömnlöshet är ett 

vanligt förekomande problem hos äldre personer. Ljusterapi i olika former har blivit 

uppmärksammat som en vanlig icke-farmakologisk behandlingsåtgärd mot sömnlöshet.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva samband mellan behandling med ljusterapi och 

sömn hos äldre människor. 

Metod: Litteraturstudie har genomförts. Sökningar har gjorts med nyckelord i databaserna 

EBSCO och PubMed. Nio kvantitativa artiklar granskades och analyserades.  

Resultat: Resultat är ovisst huruvida ljusterapi förbättrar sömneffektiviteten. Kraftig 

ljusstyrka, exponering av ljus på morgonen och om aktivitet i samband med ljusterapi 

visade på positiva sömneffekter. Analysen resulterade i fem kategorier: ljusstyrka betydelse 

för sömn, tidpunkt för administrering av ljusterapin, ljusets färg och effekt på sömn, effekter 

av att kombinera aktivitet och ljusterapi, effekter på sömn efter avslutad ljusterapi.              

Slutsats: Ljusterapi är en icke-farmakologisk behandling som är lättanvänd. Resultatet i 

sambandet mellan ljusterapibehandlingen och effekterna på sömnen är dock ovisst. Mer 

forskning behövs för att ljusterapi ska accepteras som en beprövad behandlingsform mot 

sömnlöshet.   

  

Nyckelord: Ljusterapi, sömn, sömnlöshet, sömnproblem, äldre    

 

 

 

 



 
 

Enlightened knowledge of light therapy 

Relationships between light therapy treatment and sleep in older people 

Daniel McBride and Elina Öhman 

Abstract  

Background: Sleep is the most important factor in daily recovery. Insomnia is a common 

health problem among elderly people. Light therapy in various forms has been recognized as 

a common non-pharmacological measure for insomnia. 

Aim: The aim of this study is to investigate the relationships between light therapy 

treatment and sleep in older people. 

Method: Literature survey has been done. Searches have been made with the keywords on 

the databases EBSCO and PubMed. Nine quantitative articles were reviewed and included in 

the results. 

Results: Results are uncertain whether light therapy improves sleep efficiency. Excessive 

brightness, exposure to light in the morning and if activity associated with light therapy 

showed positive sleep effects. The analysis resulted in five categories: brightness importance 

of sleep, time of administration of light therapy, the lights colour and effect on sleep, the 

effects of combining activity and light therapy, post-effects on sleep after light therapy.  

Conclusion: Light therapy is a non-pharmacological treatment that is easy to use with few 

side effects. The results of the relationship between light therapy treatment and the effects 

of sleep are uncertain. More research is needed for it to be accepted as a proven form of 

treatment for insomnia.   

 

Keywords: Light therapy, phototherapy, sleep, sleep disorders, insomnia, elderly   
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Bakgrund  
 

Sömn  

Kroppens viktigaste faktor för återhämtning är sömn. Det är under sömnen bearbetning och 

lagring av dagens information sker och även då som kroppens vävnader återhämtar sig från 

dagens påfrestningar (Asp och Ekstedt 2009, 450-451). 

Sömnen indelas i sömncyklar, där vi varje natt normalt går igenom 4-6 stycken cyklar. 

Dessa sömncyklar delas in i 5 olika stadier. Där stadie 1 kallas för "övergångsömnen”, i detta 

stadie är man i vaket tillstånd för att sedan övergå till sömn. Inom stadie 1 befinner man sig 

längre tid vaken än i sömn.  

Stadie 2 ”bassömnen” är det längsta stadiet och innefattar ungefär hälften av den totala 

sömntiden. Stadie 3-4: ”djupsömnen” är utmärkande för sina synkroniserade hjärnvågor 

som kan ses som ”bergstoppar” i hjärnaktiviteten. Detta beror på att fler av hjärnans 

nervceller vilar och aktiverar sig samtidigt. Skillnaden mellan stadie 3 och 4 är att 

hjärnvågornas synkronisering med ”bergstopparna” blir mer utmärkande. Stadie 5 är REM-

sömn (Rapid Eye Movement). Namnet kommer från de ”snabba ögonrörelserna” som är 

karaktäristiskt förekommande i stadiet. REM-sömn brukar även kallas för ”drömsömn”, 

med anledning att vi drömmer mest i detta stadie. Blodtryck, andningsfrekvens och puls är 

högre i REM-sömn än i de andra stadierna. Förutom ögonrörelserna är övriga kroppen från 

hakan och ned avslappnad i denna fas (Söderström 2005, 53-54).  

Sömnlöshet kan medföra negativa konsekvenser både på lång och kort sikt för den 

drabbade. Minskad livskvalité, ångest och depression, minskad smärttröskel, nedsatt 

immunförsvar, försämrad sårläkning, ökad infektionskänslighet, förvärrade 

sjukdomstillstånd och ökad risk för olyckor samt skador är några av de påföljder som för lite 

sömn kan ge en människa med sömnstörningar (Asp & Ekstedt 2009, 460-461). 

Om sömnlösheten pågår över 3-4 veckor och förklarliga orsaker till sömnlösheten saknas 

brukar det betecknas som insomni. Det karaktäriska för insomni är splittrad sömn. De som 

är drabbade av insomni kan lida av svårigheter vid insomnandet, kan ha tidiga 

uppvaknanden på morgonen och även nattliga uppvaknanden. Sömntiden förkortas och när 

personen väl sover är sömnen ej effektiv (Jönsson 1995, 35). 
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Insomni är den vanligaste störningen i samband med sömnen. Insomni kan bero på 

orsaker som mediciner, svåra livshändelser, sjukdomar eller droger (Asp och Ekstedt 

2009, 458).  

Vårdpersonal bör kartlägga och analysera eventuella orsaker till sömnproblem. God 

sömn uppnås om 3 huvudgrupper uppfylls sömnbehov, dygnsrytm och 

aktiveringsnivå. Under huvudgruppen dygnsrytm nämns behovet av ljus under dagen 

som en faktor för att uppnå optimal sömn (Asp och Ekstedt 2009, 473-474).         

 

Äldre människors sömn  

Många äldre lider av sömnlöshet. Enligt en undersökning rapporterade nästan 40 % 

av de över 65 år att de lider av svårigheter med sömnen (Hylen Ranhoff 2010, 306). 

Personer med sömnlöshet har svårigheter att somna eller att de vaknar upprepande 

gånger under natten (Wolkove et al. 2007, 1299). Det är många gånger i samband 

med pensionen en människa anses som äldre. Begreppet äldre är i många 

välfärdsländer en ålder på 65 år och äldre. Detta är dock i västvärdens mått mätt, för 

t.ex. i Afrika anpassar sig den åldern ej lika bra. Det finns ingen klar definition på en 

specifik ålder där man tillhör de "äldre". FN:s rekommendation är att när en 

människa uppnår en ålder av 60+ så räknas denne som "äldre" (WHO, 2013). 

Människor över 65 år, har ett sömnmönster som skiljer sig från de yngres. Vid vuxen 

ålder sover vi i snitt 7-8 timmar per natt, och en person över 65 år sover i genomsnitt 

6,5 timmar per natt (Wolkove et al. 2007, 1299). Det tredje och fjärde stadiet 

motsvarande djupsömnen försämras successivt vid åldrande. (Fiorentino och Martin 

2010, 1162). Det innebär att de äldre i större utsträckning befinner sig längre tid i de 

första två stadierna och därav har en mer ytlig sömn. Detta ökar sannolikheten för 

dem att vakna flera gånger under sömnen (Ancoli-Israel och Cooke 2005, 264). Äldre 

drabbas ofta av uppvaknanden nattetid och även av tidiga uppvaknanden på 

morgonen (Läkemedelsverket 2006). Sjukdomar som påverkar hjärnan, som olika 

demenssjukdomar, kan inverka på de äldres dygnsrytm och därmed även sömnen 

(Gustafson och Olofsson 2012, 168). 
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Ljusterapi  

Ljus har enligt Hylen Ranhoff (2009, 311) störst betydelse för reglerandet av 

människans dygnsrytm och påverkar därmed sömnmönstret. 

Tallkottskörteln producerar hormonet melatonin. Frisättningen av melatonin gör att 

vi känner trötthet och vill sova. Ljus med en styrka på 2500 lux minskar 

utsöndringen av melatonin. Lux är ett mått på ljusstyrka som träffar en viss yta. Ett 

brinnande stearinljus från en meters avstånd ger 1 lux, i ett vanligt hushåll har i 

genomsnitt 50-500 lux medan en solig sommardag ligger omkring 100 000 lux 

(Eriksson 2008, 17-18) 

Melatoninet frisätts oftast naturligt under dygnets mörkare timmar. Ljusets inverkan 

på melatoninet påverkar därför graden av upplevd trötthet. (Eriksson 2008, 35).             

I början av 1980-talet började ljusterapi användas mot säsongsrelaterade 

depressioner (SAD) och senare även mot hudsjukdomar som exempelvis psoriasis. 

Kontrollerade studier har funnit nya användningsområden för ljusterapi exempelvis 

mot jetlag, ätstörningar, hälsoproblem i samband med skiftarbete, Alzheimers och 

mot sömnstörningar (Wei-Chung, Hsin-Chien, Hsi-Chung 2012, 138). Forskare 

samarbetar och utbyter nya upptäkter om ljusterapi i Society of Light Treatment and 

Biological Rhytms, som är en internationell forskarförening med årliga träffar för att 

diskutera den senaste forskningen inom området ljusterapi (Eriksson 2008, 52).   

Ljusbehandling vid sömnbesvär utförs vanligtvis med hjälp av en speciell ljuslampa 

som sänder ut ett starkt reflekterande vitt ljus med en ljusstyrka på minst 2500 lux. 

Behandlingspersonen bör hålla ett nära avstånd till lampan för att få effektiv 

behandling, helst inom 50-100cm. Behandlingstiden sträcker sig från en halvtimme 

till två timmar dagligen (Eriksson 2008, 20-22). Ljusbehandling bör anpassas efter 

individens dygnsrytm och sömnproblem (Hylen Ranhoff 2010, 311). För att bibehålla 

en normal dygnsrytm kan äldre människor erbjudas ljusbehandling på eftermiddagen 

så att de håller sig vakna längre på kvällen. Ljusbehandling kan även ges på 

morgonen och då minskar tröttheten på förmiddagen och bevarar den biologiska 

klockan. (Asp och Ekstedt 2009, 463)  
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Problemformulering 

Sömnen är kroppens viktigaste faktor för återhämtning. Många människor över 65 år 

lider av sömnlöshet. Ljusterapi är en behandlingsmetod som används vid 

sömnbesvär. Frågan är hur effektiv denna icke-farmakologiska intervention är för att 

förbättra sömn? 

 

Syfte 

Syfte med studien är att beskriva samband mellan behandling av ljusterapi och sömn 

hos äldre personer. 

 

Metod  

Sökmetoder  

Sökningar till studiens resultat gjorde författarna gemensamt i databaserna EBSCO 

och PubMed. Författarna provade att söka artiklar i andra databaser men de 

artiklarna uppfyllde ej kriterierna. Använda sökord var Light therapy, Phototherapy, 

Light, Sleep, Insomnia, Sleep disorder, Sleep disorders, Sleep problems, Elderly. 

Sökmatris och urval finns beskriven i bilaga 1. Sökningarna resulterade i nio artiklar.    

Urval  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara gjorda på personer från 60 år och 

uppåt. Begränsning i studier med Peer reviewed. Artikelsökningen begränsades till 

åren 2001 till 2013, för att kunna förankra studien i relativt ny forskning.    

Författarna strävade efter att finna artiklar som handlar om ljusterapibehandling i 

samband med just sömnlöshet, och därav var ett av exklusionskriterier att ej 

inkludera artiklar som handlade om andra användningsområden för ljusterapi då 

detta ej var relevant i författarnas syfte. Enligt Segersten (2012, 114) utformas ett 

syfte med kvantitativ ansats genom att välja ett vårdproblem, en vårdhandling och en 

kontext. I litteraturstudien blev det vårdproblem: sömnlöshet, vårdhandling: 

ljusterapi och kontext: äldre personer över sextio år, utom i en studie där 

medelåldern var 59 år. Vid första urvalet läste författarna gemensamt abstrakt från 

de sökträffars titlar som motsvarade syftet. Abstrakten lästes enskilt och tillsammans 
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valde vi ut de abstrakt som bäst motsvarade syftet. Nästa steg var att författarna 

enskilt läste hela artikeln av de valda abstrakten. Efter att båda författarna läst valda 

artiklar upprepade gånger gjordes ett urval tillsammans över de artiklar som stämde 

överens med syftet till litteraturstudien 

 

Analys   

De vetenskapliga kvantitativa artiklarna lästes enskilt av båda författarna för att 

skapa en egen uppfattning och inte färga varandra innan den definitiva 

urvalsdiskussionen. Bearbetningen och analysen av artiklarna utgick från en modell 

checklista för kvantitativa artiklar av Forsberg och Wengström (2008) se bilaga 3. 

Efter konvergens diskussioner kunde samlad data sammanföras i fem kategorier: 

ljusstyrka betydelse för sömn, tidpunkt för administrering av ljusterapin, ljusets färg 

och effekt på sömn, effekter av att kombinera aktivitet och ljusterapi, effekter på 

sömn efter avslutad ljusterapi.                

 

Etik  

Etiska aspekter är viktigt inom forskningen och diskussion mellan författarna har 

medfört en bild om vilka etiska problem som kan tänkas uppstå i litteraturstudien. 

De etiska problemen som diskuterats var att äldre med nedsatt kognitiv förmåga 

exempelvis på grund av Alzheimers sjukdom och kanske inte förstår att de är med i 

en forskningsstudie. Sömnlösheten kan också göra det svårt för dem att vara 

medvetna om att de är deltagare i en forskningsstudie. Samtliga artiklar i resultatet är 

etiskt godkända av oberoende vetenskapliga kommittéer.  

 

Resultat  

 

Resultatet bygger på nio granskade kvantitativa vetenskapliga artiklar. En 

artikelöversikt presenteras i tabell 2. Sju av artiklarna kommer från USA och två 

artiklar kommer från Norge. Artiklarna från Norge är producerade av samma 

forskargrupp där Fertveit, Skjerve och Bjorvatn (2003) testar ljusterapi. Fertveit och 
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Bjorvatn (2004) belyser effekter på sömn efter avslutad ljusterapibehandling. 

Deltagarna i artiklarna Fertveit, Skjerve och Bjorvatn (2003) och Fertveit och 

Bjorvatn (2004) är tagna från Fertveit och Bjorvatn (2002). De valda artiklarna 

stämmer bra överens med studiens syfte.     

 

Ljusstyrkans betydelse för sömn  

I fyra av de valda studierna hade ljusterapi positiv effekt och ledde till förbättrad 

sömn, och fyra studier visade ingen effekt. En studie visade att ljusstyrkan påverkade 

dygnsrytmen men det var oklart om den hade positiva effekter på sömn. Ljusstyrkan 

skiljde sig mellan de olika studierna (Tabell 3).  

Den starkaste ljusstyrkan som deltagarna exponerades för var 6000-8000 lux och vid 

den styrkan förbättrades sömneffektiviteten hos alla deltagarna (p=0,006) i studien 

av Fertveit, Skjerve och Bjorvatn 2003. Samma studie visade även att tiden från vaket 

tillstånd till sovande minskade med en timme. Tiden i sängen minskade och 

sömneffektiviteten ökade (Fertveit, Skjerve och Bjorvatn 2003, 523). Royer et al. 

(2012, 101) exponerade den svagaste ljusstyrkan 75 lux i en kontrollgrupp och det 

näst svagaste ljusstyrkan 400 lux i en behandlingsgrupp. Denna studie visade att så 

låg ljusstyrka inte hade någon effekt på sömnen. 

 

Både Friedman et al. (2009) och Suhner, Murphy och Campbell (2002) använde 

ljusstyrkan 4000 lux i sina studier och deras studier visade att den ljusexponeringen 

inte förbättrade sömnen. 

Friedman et al. (2009) visade att sömneffektiviteten försämrades i 

behandlingsgrupperna som exponerades med dunkelt morgonljus, dunkelt kvällsljus 

och ljust kvällsljus. I gruppen som fick ljust morgonljus märktes en ringa procentuell 

skillnad, innan behandlingen 80,6% ±7.0 och efter behandling 82,4% ±8,2.  

Suhner, Murphy och Campbell (2002) studieresultat visar på att medelvärdet i 

procent för sömneffektiviteten innan den direkta behandlingen var 74,2% ± 10,1 och 

efter direkta behandlingen 74,3% ±9,7. Dock fick sju av de 15 deltagarna bättre 

sömneffektivitet efter den akuta behandlingen.  
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Tabell 3 Ljusstyrkor och sömnens förbättring     

Artikel Testade ljusstyrkor (lux) Förbättrad sömn 
 

Ancoli-Israel et al. 
2002 

 
2500lux/ 2500lux/ k50 lux 

 
NEJ 

 
Fertveit. Bjorvatn. 

2004 

 
6000-8000lux 

 
JA 

 
Fertveit. Skjerve & 

Bjorvatn. 2003 

 
6000-8000lux 

 
JA 

 
Figueiro et al. 2009 

                     
            53± 15.5lux/    k10.4±2.6lux     

 
                           OKLART 

 
Friedman et al. 

2009 

 
4000lux/ k65lux 

 
NEJ 

 
McCurry et al. 2011 

 
2500lux 

 
JA 

 
Royer et al. 2012 

 
400lux/75 lux 

 
NEJ 

 
Sloane et al. 2007 

 
3x 2500lux/ k500 lux 

 
JA 

 
Suhner, Murphy & 

Campbell. 2002 

 
4000lux 

 
NEJ 

 

3x= tre interventionsgrupper med samma styrka olika tider.   

k= kontrollgrupp 

 

Tidpunkt för administrering av ljusterapin  

De som fick behandling med ljust ljus på morgon (kl. 07-11) och de som behandlades 

stora delar av dagen (kl. 08-20) visade sig sova längre tid än de som behandlades 

med ljust ljus på eftermiddagen (kl. 16-20). Alla behandlingsgrupper som fick ljus 

ljusbehandlingen sov längre än kontrollgruppen av äldre som fick ordinärt ljus 

(Sloane et al. 2007, 1527-1528). Morgonljus med 6000-8000 lux mellan 08:00-11:00 

i två veckors tid förbättrade samtliga deltagares sömn, sömneffektiviteten uppmättes 

85,6% i slutet av studien (Fertveit, Skjerve och Bjorvatn 2003, 522).    
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Ljusterapi på morgonen medförde signifikant fördröjning av toppen av dagströtthet 

med 1 timme 46 minuter och ökade därmed dagsaktiviteten (Ancoli et al. 2002, 285).   

I studien av Suhner, Murphy och Campbell (2002) gavs först direkt 

ljusterapibehandling på eftermiddagen.  Deltagarna bestod av femton personer 

mellan 63-84 år som haft insomnia i över ett års tid. Den direkta 

ljusterapibehandlingen på kvällen mellan klockan 21-23 (4000lux) pågick i elva till 

tretton dagar. Fjorton av deltagarna delades därefter in i antingen en tre månader 

lång underhållsbehandling av ljusterapi eller en kontrollgrupp. Gruppen som fick 

underhållsbehandling erhölls ljust ljus mellan klockan 9-11 på morgonen och 

reducerades till två dagar i veckan. Kontrollgruppen fick ljusterapi mellan klockan 

15:00 och 17.00 på eftermiddagen, en tid som av Suhner, Murphy och Campbell inte 

förväntades ge skillnader på dygnsrytmen. Efter tre månaders ljusterapi märktes hos 

de flesta deltagarna inga signifikanta skillnader på sömneffektiviten varken 

underhållsbehandlingsgruppen eller kontrollgruppen.  

Deltagarna gjorde själva en daglig skattning av sömnen i samband med ljusterapin. 

Sömnen värderades med VAS-skala (0-100). Deltagarna som exponerades för ljust 

ljus två gånger i veckan i underhållsgruppen skattade att det var lättare med 

insomningen och att insomningstiden blev kortare med ljusterapi. Deltagarna i 

kontrollgruppen som inte fick ljusbehandling utan endast exponerades för vanligt ljus 

i hemmet värderade inga skillnader i sömnen. 

 

Friedman et al. (2009) noterade också en placebo effekt när deltagarna frågades ut 

om sin subjektiva skattning på ljusterapibehandlingen. De som hade exponerats för 

dunkelt kvällsljus, ljust morgonljus och ljust kvällsljus upplevde signifikanta 

förbättringar. Den största positiva subjektiva skillnaden (p=0,001) på 

sömneffektiviteten kunde ses bland deltagarna som exponerats för ljust ljus på 

morgonen.  

 

Ljusets färg och effekt på sömn  

Royer, Michael et al. (2012, 100) undersökte effekterna av ljusets färg vid ljusterapi 

på kognition, depression, sömn och dygnsrytm i en experimentell pilot-studie. 

Femton personer exponerades med 400 lux blått ljus 30 minuter, från måndag till 



9 
 

fredag i 4 veckor. Kontrollgruppen som bestod av 13 personer exponerades med 75 

lux rött ljus från samma armaturenhet. Inga noterbara skillnader i de äldres sömn 

eller trötthet visade sig före och efter experimentet hos dessa två grupper.  

Blått ljus gavs även i Figueiro et al. (2009) experimentella studie där ljusglasögon 

med två olika styrkor blått ljus testades. Dygnsrytmen förbättrades dock var det 

oklart om sömneffektiviteten förbättrades. Det blåa ljuset minskade enligt författarna 

tendensen av bländning jämförelsevis med tidigare studier med ljust ljus exponering 

(Figueiro et al. 2009)   

 

Effekter av att kombinera aktivitet och ljusterapi   

McCurry et al. (2011) undersökte om kombinationen av ökade promenader och 

ljusterapi förbättrade sömnen hos äldre personer med Alzheimers sjukdom. 

Deltagarna delades in i fyra grupper en promenadgrupp, en ljusterapigrupp, en 

kombinationsgrupp med promenad och ljusterapi och en kontrollgrupp. 

Kombinationsgruppen fick även en lokalt utformad sömnutbildning för personer med 

Alzheimers sjukdom. Studien visade på att promenadgruppen, ljusterapigruppen och 

kombinationsgruppen hade mindre vakentid på natten än kontrollgruppen. 

Promenadgruppens totala vakentid under natten var 154 minuter före och 128,2 

minuter efter två månader. Ljusterapigruppens totala vakentid under natten var 141,8 

minuter före och 110,2 minuter efter två månader. Kombinationsgruppens totala 

vakentid under natten var 121,2 minuter innan och 88,8 minuter efter två månader. 

Gruppen som fick kombinationsbehandling hade en sömneffektivitet på 79,4% innan 

testet och 84,4% efter två månaders behandling, denna grupp hade bäst effekt i 

studien. Kontrollgruppens totala vakentid under natten ökade från 115,5 minuter till 

122,9 minuter på två månader. 

 

Effekter på sömn efter avslutad ljusterapi  

Fertveit och Bjorvatn (2004) menar att effekter av ljusterapi på sömn fortsätter lång 

tid efter avslutad behandling. De kontrollerade sömnparametrar så som 

sömneffektivitet var fjärde vecka efter avslutad behandling. Resultaten av 

sömneffektiviteten, insomningstid och total sömn tid före och efter 

ljusterapibehandling presenteras i Tabell 4.  
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Tabell 4 Sömnparametrar före och efter behandling! (Fertveit och Bjorvatn, 2004). 

Tidpunkt Före 

ljusterapi 

I samband 

med 

ljusterapi 

4 veckor 

efter 

ljusterapi 

8 veckor 

efter 

ljusterapi 

12 veckor 

efter 

ljusterapi 

16 veckor 

efter 

ljusterapi 

Sömneffektivitet 

i procent,  

P-värde 

72,9% 

 

85,6%, 

0,006 

77,5%, 

0,049 

76,6%, 

0,26 

77,1%, 

0,37 

72,4%, 

0,92 

Insomningstid i 

timmar 

1,49 1,23 2,01 1,49 1,52 2,03 

Total sömn tid i 

timmar 

9,10 10,12 9,33 9,38 9,31 9,12 

 

De Fertveit och Bjorvatn (2004) visade att ljusterapi förbättrade sömneffektiviten och 

detta kunde ses så länge som 12 veckor efter ljusbehandlingen. Signifikanta positiva 

skillnader sågs upp till 4 veckor efter behandling.   

Enligt McCurry et al. (2011, 1399) märktes signifikanta positiva skillnader i sömnen 

två månader efter avslutad behandling. Efter sex månader kunde dock inga 

signifikanta skillnader urskiljas i behandlingsgrupperna och kontrollgruppen. 

  

Suhner, Murphy och Campbell (2002) redovisar som tidigare nämnts att gruppen 

som fick underhållsbehandling i 3 månader inte visade signifikanta skillnader jämfört 

med kontrollgruppen angående förbättring av sömneffektiviteten. De visar istället 

försämring i sömneffektiviteten hos deltagarna i behandlingsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Sömneffektivitet hos underhållsbehandlings gruppen 77,6% ± 3,9, 

sömneffektiviteten hos kontrollgruppen 78,6% ± 9,6.  
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Diskussion  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva samband mellan behandling med 

ljusterapi och sömn hos äldre personer. Resultatet visar blandat resultat huruvida 

ljusterapi kan hjälpa äldre att sova bättre och om deras sömneffektivitet ökar. Av de 

nio artiklar som användes i analysen visade fyra studier att ljusterapi ger förbättring 

av sömneffektiviteten, fyra studier visade ingen förbättring på sömneffektiviteten och 

i en studie var förbättringen av sömneffektiviteten oklar.  

Resultatet delades in i fem kategorier ljusstyrkans betydelse för sömn, tidpunkt för 

administrering av ljusterapi, ljusets färg och effekt på sömn, effekter av att 

kombinera aktivitet och ljusterapi och effekter på sömn efter avslutad ljusterapi.  

Morgonen var en bra tid för administrering av ljusterapi och gav effekter i form av 

förkortad insomningstid, förskjuter dagströtthet, placeboeffekt och förbättrad 

sömneffektivitet. Detta resultat stämmer väl överens med en studie av yngre personer 

av Lack, Wright och Paynter (2007) som visade att exponering av ljus på morgonen 

leder till förkortad insomningstid för personer med sömnlöshet.               

I resultatdelen visar Suhner, Murphy och Campbell (2002) studie att placeboeffekten 

varit märkbar hos testpersonerna som fick ljusterapi. Sömnparametrarna visade inte 

på någon signifikant förbättring av sömnen hos de medverkande. Ljusterapi 

gruppens deltagares egen skattning av ljusterapins inverkan på sömnen var positiv. 

Denna positiva skattning sågs inte i kontrollgruppen som exponerades för vanligt 

ordinärt ljus. Om melatoninnivåerna som påverkar vår sömn inte visar stora 

skillnader vid ljusterapi, innebär det enligt oss att personer ej har fått tillräckligt hög 

ljusstyrka. Däremot bör inte placebo-effekten påverkan på människor underskattas. 

Placebo-effekten märks även vid medicinsk behandling av sömnlöshet. Skillnaden i 

insomningstid mellan sömnläkemedelet och placeboläkemedel var 22 minuter medan 

den subjektiva upplevelsen av insomningstiden var 7 minuter (Huedo-Medina et al. 

2012).   
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Litteraturstudiens författare ser positiva samband med hög ljusstyrka och 

administrering på morgonen sömneffektivitet. Detta samband visas även i studie av 

Kirisoglu och Guilleminault (2004)  där deltagarna över 60 år expoonerades med 

ljusstyrka av 10 000 lux på morgonen. delades in i en grupp som fick ljusterapi i 20 

minuter och en grupp som fick ljusterapi i 45 minuter. Ljusterapin startade när 

vårdpersonalen väckte patienten på morgonen. Ljusterapibehandlingen pågick i sex 

månader och forskarna samlade in data vid behandlingsstarten, 3 och 6 månader 

efter påbörjad ljusterapibehandling. Resultatet efter 3 och 6 månader visade för båda 

grupperna bättre total tid av sömn och kortare insomningstid. Deltagare som fick 

ljusterapi i 45 minuter märkte bättre resultat i sömn än de som fick 20 minuter. 

Ljusstyrkan var 2000 lux högre än högsta uppmäta ljusstyrkan i litteraturstudiens 

resultat (Fertveit, Skjerve och Bjorvatn, 2003).            

Författarna till denna litteraturstudie tror att anledningen till att endast fyra studier 

visade på förbättring var att god sömn troligtvis uppnås bäst med multipla åtgärder. 

Tidigare nämnts att optimal sömn uppnås utifrån 3 huvudgrupper sömnbehov, 

dygnsrytm och aktiveringsnivå. Uttryckt på annat sätt påverkas sömn bland annat av 

otillräcklig ljusexponering under dagen, sovmiljö, sovtider, allmän aktiveringsnivå 

under dagen, måltidsvanor (Asp Ekstedt 2009, 473-474). Otillräckligt med ljus kan 

alltså vara en av flera faktorer till varför problem med sömn uppstår. Förmodligen 

krävs kombination av flera aktiva insatser utöver ljusterapi för att uppnå förbättrad 

sömn hos äldre. Kombinationen av icke-farmakologiska insatser som kognitiv 

beteendeterapi, kroppstemperaturreglering, ljus ljusterapi, bättre sovmiljö och fysisk 

träning. Kombinationsbehandling gör att det blir bättre aktivering i hjärnans framlob 

hos personer med insomni vilket leder till bättre sömneffektivitet (Althena et al 

2008). Resultatet i denna litteratur studie styrker att en kombination av flera aktiva 

interventioner ger förbättrad sömneffektivitet (McCurry et al. 2011)  

Montgomery och Dennis (2009) visar i sin review att det inte finns tillräckligt med 

forskning inom området ljusterapi och sömn som fokuserar på människor över 60 år. 

De menar att studier av ljusterapi som visat evidens på positiva effekter i dygnsrytm 

och sömn främst inriktat sig på yngre människor. Det är svårt att dra slutsatser från 

studier på unga till äldre då det finns skillnader mellan yngre och äldres sömn.  
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Många sjukhus stänger ned sina rum där ljusterapi bedrivs på grund av pressad 

ekonomi och för att området inte är tillräckligt beforskat kring ljusterapins positiva 

effekter (Eriksson 2008, 50).  

 

 

Metoddiskussion 

Initialt användes kvalitativ ansats där syftet var formulerat ”upplevelsen av att få 

ljusterapi hos äldre med sömlöshet”. Sökningarna med detta syfte gav för få träffar. 

Kvantitativ ansats användes istället och syftet blev ”beskriva samband mellan 

ljusterapi och sömn hos äldre människor”.  

Vid kvantitativa studiers kvalité beror bl.a. på bortfall av deltagare, vilka mätvariabler 

som använts och hur bearbetningen av statistik är genomförd. Vidare måste tre 

frågor ställas: Vad är resultatet? Är studiens resultat trovärdiga? Kan resultatet vara 

till hjälp i vårdens dagliga verksamhet? (Willman. Stoltz och Bahtsevani 2011, 104).     

Vi valde att endast inkludera äldre i vår studie, men när litteratursökningar gjordes 

framkom att ljusterapi främst genomförts på yngre människor med sömnbesvär. Om 

inkludering av yngre åldrar använts studien hade tvingat oss att ändra syftet. Trots 

att vi försökte variera sökorden var det många artiklar som var återkommande i våra 

sökningar. Anledningar till att artiklar inte inkluderades till resultatetdelen var att de 

inte fanns tillgängliga i fulltext, var skrivna på annat språk än engelska eller var 

reviews. Efter urval och granskning var det nio artiklar som kunde användas i 

resultatdelen.  

 

Betydelse för omvårdnad 

Sömnstörningar är som tidigare nämnts ett vanligt problem hos äldre, upptill 40 % av 

personer över 65 år lider av detta problem. Hypnotika och bensodiazepiner används 

vid sömnsvårigheter och de har lång halveringstid och kan resultera i biverkningar 

och kan vara beroendeframkallande (Läkemedelsverket, 2006). Farmakologiska 

preparat har oftast biverkningar. En vanlig orsak till biverkningar brukar bero på att 

läkemedlet ger större effekt än önskat. En oönskad effekt av hypnotikaanvändning är 

konstant trötthet (Hylen Ranhoff och Børdahl 2010, 158). Många äldre intar redan 

läkemedel dagligen för andra besvär än just sömnsvårigheter. Personer mellan 70 och 
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74 år använder i genomsnitt 4 olika läkemedel varje dygn om de bor hemma och 10 

olika läkemedel om de bor på äldreboende (Hylen Ranhoff och Børdahl 2010, 156). 

Eftersom läkemedel mot sömnsvårigheter har tendens att interagera med andra 

läkemedel (Läkemedelsverket, 2006) skulle det vara fördelaktig att kunna avstå från 

dessa och istället hitta effektiva icke farmakologiska alternativ. Det är därför 

intressant att se om icke-farmakologiska interventioner som ljusterapi kan bidra till 

en god sömn. Ljus som tidigare nämnts har störst betydelse för reglering av 

människans dygnsrytm och påverkar även människans sömn. Författarna tror att 

ljusterapi skulle vara kostnadseffektivare än farmakologiska alternativ, då 

biverkningar undviks. Eftersom läkaren har huvudansvar för medicinering och 

dosändringar tror vi att omvårdnadspersonalen kan känna sig mer delaktiga i icke-

farmakologiska interventioner som ljusterapi. 

 

Framtida forskning 

Effekten av ljusterapi är omtvistad. En del av de sakkunniga inom området menar att 

mer forskning bör bedrivas om ljusterapi och att fler vetenskapliga rapporter 

publiceras, innan det kan vara en beprövad behandlingsinsats (Eriksson 2008, 50).  

De flesta artiklar som användes till denna litteraturstudie visade att ljusterapi hade 

ingen eller en liten effekt mot sömnlöshet. Flera artiklar som svarade mot syftet 

hittades i efterhand med fria sökningar som kunde varit med i resultatet, men 

försvann vid urvalet så som Kirisoglu och Guilleminault (2004) som författarna 

nämner på sidan 11. Mer forskning inom området är därför nödvändig för att kunna 

få en rättvis bild huruvida det är en effektiv metod eller ej. Sömnlöshet är ett stort 

problem och ljusterapi är relativt skonsam metod jämfört med sömnläkemedel som 

kan ge biverkningar. Dessutom är ljusterapi en enkel metod att använda, därför 

borde forskare inom området för omvårdnad vara mer intresserade av att undersöka 

detta vidare.  

 

Slutsats 

 

Syftet med studien var att beskriva samband mellan behandling av ljusterapi och 

sömn hos äldre personer. Det splittrade resultatet där fyra studier visade positiv 
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effekt, en studie visade oklar effekt och fyra studier visade ingen effekt mot förbättrad 

sömn, gör det svårt att se ett tydligt samband mellan ljusterapi och förbättring av 

äldres sömn. Exponering av ljusterapi med hög ljusstyrka (lux) på morgonen verkar 

vara en bra administreringsform för god sömn. Kombination av ljusterapi och 

aktivitet ger goda effekter för sömnen. Mer omvårdnadsforskning av ljusterapi för 

äldre med sömnlöshet behövs om behandlingen ska ses som en beprövad 

omvårdnadsåtgärd.         
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Bilaga 1  

Tabell 1. Sökmatris och urval 

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 Ebsco Light therapy 

OR 

phototherapy 

AND 

insomnia 

2001-2013 

age 65+ 

Peer-reviewed 

121  7 3 1 

Friedman 

 Ebsco Light therapy 

OR 

phototherapy 

AND sleep 

2001-2013 

age 65+ 

Peer-reviewed 

123 10 4 2 

Sloane & 

Royer 

 PubMed Phototherapy 

AND sleep 

Publication 

dates 5 years 

ago 

age 65+ 

34 5 X X 

2013-

04-15 

Ebsco Insomnia 

AND light 

2001-2013 

age 65+ 

Peer-reviewed 

 28 4 2 1 

Suhner 

2013-

04-15 

Pubmed light therapy 

AND sleep 

AND elderly 

Publication 

dates 5 years 

ago 

age 65+ 

57 15 3 1 

McCurry 

2013-

04-14 

Ebsco Light therapy 

AND sleep 

problems 

2001-2013 

Peer-reviewed 

65+ 

91 10 4 X 

 

2013-

04-09 

Ebsco Light therapy 

AND sleep 

disorder 

2003-2013 

65+ 

99 14 5 4 

Figueiro 

Bjorvatn 

Fertveit 

Ancoli 

2013-

04-08 

Ebsco Light therapy 

AND sleep 

2005-2013 

65+ 

Peer-reviewed 

30 2 2  X 

2013-

04-14 

Pubmed Light therapy 

AND 

insomnia 

2003-2013 

65+ 

40 11 X  X 

 

* Urval 1 =Lästa abstrakt  

* Urval 2 =Lästa artiklar 

* Urval 3 = Använda artiklar i resultatdelen  
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& Bjortvatn  
Norge  
2003 
International 
Journal of 
Geriatric 
Psychiatry 

Bright light 
treatment 
improves 
sleep in 
institutional
ised elderly-
an open 
trial  

Utvärderar 
effekten av 
ljusterapi 
hos 
patienter 
med 
demens 
boende på 
äldreboend
e med 
sömnstörni
ngar 

En icke- 
randomiser
ad studie 
kandidater 
med en 
sömn-
effektivitet 
under 85% 
togs med 
från en 
tidigare 
studie 
Fertveit 
och 
Bjorvatn 
(2002) 

11 deltagare  
10 kvinnor  
& 1 man 
 
Medelålder 
86,1 år  
 
Åldersomfå
ng  
72-101 år 

Sömnen 
förbättrades 
betydligt 
med ”bright 
light” 
exponering. 
Vaken tid 
reducerades 
med cirka 
två timmar 
och 
sömneffekte
n 
förbättrades 
från 73% till 
83%         

JA Hög  

Fertveit & 
Bjorvatn  
Norge  
2004 
Journal of 
Sleep Research 

The effects 
of bright-
light 
therapy on 
actigraphica
l measured 
sleep last 
for several 
weeks post-
treatment. 
A study in a 
nursing 
home 
population  

Undersöka 
om ovan 
behandling
s   
effekt av 
sömn 
störningar 
efter 
avslutad 
”bright-
light” 
behandling  

Uppföljnin
gs-studie. 
Mätning av 
effekterna 
på sömn 
efter 
ljusterapi- 
behandling    

11 deltagare  
10 kvinnor 
& 1 man  
 
Medelålder  
86,1 år 
 
Åldersomfå
ng  
72-101 år   

Upp till 16 
veckor efter 
behandlinge
n fanns där 
signifikanta 
skillnader i 
sömnvariabl
ar 
Insomnings
-tiden 
förblev 
reducerad 
12 veckor 
efter 
behandlinge
n   

JA Hög 
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Författare, land, 
år & tidsskrift 

Titel  Syfte Design Deltagare & 
ålder  

Resultat Etiskt 
godkänd  

Kvalitet  

Figueiro. 
Bierman. 
Bullough & Rea 
USA  
2009 
Chronobiology 
International 

A Personal 
light-
treatment 
device for 
improving 
sleep 
quality in 
the elderly: 
dynamics of 
nocturnal 
melatonin 
suppression 
at two 
exposure 
levels  

Fastställa 
huruvida 
ljusglasögo
n kan 
stärka 
sömn och 
effektivitet 
hos äldre 
individer 
när de bärs 
under en 
ordinerad 
längd av 
tid och 
under en 
ordinerad 
sekvens av 
dygnsrytm
en     

En icke-
randomiser
ad studie. 
Melatonin 
koncentrati
on nivåer i 
saliv och 
blodplasma 
analyserad
es efter två 
ljusstyrkor(
lux)   

11 deltagare 
 
Medelålder 
59 år  
 
Åldersomfå
ng  
50-80 år  

 Melatonin 
nivåerna 
gick ner hos 
båda. Ingen 
signifikant 
skillnad, tog 
längre tid 
att komma 
till samma 
melatonin 
för den låga 
lux-nivån   

JA Låg  

Friedman. 
Zeitzer. 
Kushida. 
Zhdanov. Noda. 
Lee. Schneider. 
Guilleminault. 
Sheikh & 
Yesavage.  
USA  
2009  
Journal of the 
American 
Geriatrics 
Society 

Scheduled 
Bright 
Light for 
Treatment 
of 
Insomnia 
in Older 
Adults  

Fastställa 
huruvida 
“bright 
light” kan 
förbättra 
sömn hos 
äldre 
individer 
med 
insomnia  

Single-
blind, 
placebo-
kontrollera
d studie, 12 
veckor.    

51 deltagare 
36 kvinnor 
& 
15 män 
 
Medelålder 
63,6 år 
 
Åldersomfå
ng  
54-78 år    

Inga 
signifikanta 
skillnader i 
sömn.  

 
JA   

 
Medel  

McCurry. Pike. 
Vitiello. 
Logsdon. 
Larson. Teri. 
USA 
2011  
Journal of the 
American 
Geriatrics 
Society 

Increasing 
Walking 
and Bright 
Light 
Exposure 
to Improve 
Sleep in 
Community
-Dwelling 
Persons 
with 
Alzheimer’s 
Disease: 
Results of a 
Randomize
d, 
Controlled 
Trial    

Testa 
interventio
nerna av att 
gå, 
ljusterapi 
och en 
kombinera
d 
interventio
n av att gå 
och 
ljusterapi 
och dess 
effekter på 
sömn hos 
personer 
med 
Alzheimers 
sjukdom     

En 
randomiser
ad 
kontrollera
d studie 
med ej 
involverade 
bedömare  

132 
deltagare 
 
Medelålder 
81 år   

Signifikant
a skillnader 
i vakentid. 
Måttliga 
förbättring
ar i sömn i 
de aktiva 
behandling
s-
grupperna     

JA Hög  

  



 
 

Författare, land, 
år & tidsskrift 

Titel  Syfte Design Deltagare & 
ålder  

Resultat Etiskt 
godkänd  

Kvalitet  

Royer. 
Ballentine. 
Eslinger. 
Houser. 
Mistrick. Behr. 
Rakos. 
USA  
2012 
Journal Of The 
American 
Medical 
Directors 
Association  

Light 
Therapy for 
Seniors in 
Long Term 
care  

Undersöka 
effekterna 
av 
ljusterapi 
på 
kognition, 
depression, 
sömn och 
dygnsrytm 
rytmer i en 
generell, 
icke-vald 
befolkning 
av äldre 
som bor i 
en 
långsiktig 
vård 
anläggning  

En dubbel-
blind, 
placebo-
kontrollera
d 
experiment  

28 
deltagare 
 
Medelålder 
85 år  

Inga 
signifikanta 
skillnader i 
sömn-
effektivitete
n    

JA Medel 

Sloane. 
Williams. 
Mitchell. 
Preisser. Wood. 
Barrick. 
Hickman. Gill. 
Connell. 
Edinger. 
Zimmerman. 
USA 
2007  
Journal of the 
American 
Geriatrics 
Society 

High-
Intensity 
Enviroment
al Light in 
Dementia: 
Effect on 
Sleep and 
Activity  

För att 
bestämma 
om 
högintensiv
a 
omgivande 
ljus i alla 
allmänna 
utrymmen 
långtidsvår
dfacilitets 
anläggning
ar kommer 
att 
förbättra 
sömnmönst
er och 
dygnsrytm 
av personer 
med 
demens  

Ett 
klusterurva
l studie 
experiment 
med fyra 
testgrupper
: ”bright 
light” på 
morgonen, 
”bright 
light” på 
kvällen, 
”bright 
light” hela 
dagen, och 
minimala 
standarden 
för ljus     

66 
deltagare    
 
Medelålder 
79 år 

Nattsömne
n 
förbättrade
s 
signifikant 
för 
deltagarna i 
”bright 
light” på 
morgonen 
och hela 
dagen  

JA Hög  

  

 

Suhner. 
Murphy. 
Campbell.  
USA 
2002 
Journal of the 
American 
Geriatrics 
Society 
  

Failure of 
Timed 
Bright Light 
Exposure to 
Alleviate 
Age-Related 
Sleep 
Maintenanc
e Insomnia  

Att avgöra om en 
två gånger i veckan 
schemalagd ljus 
exponering på 
kvällen är effektiv 
för att lindra 
sömnlöshet och 
bevara god sömn 
på lång sikt basis, 
efter inrättandet av 
ett mer gynnsamt 
förhållande mellan 
kroppstemperature
n (CBT) rytm och 
sömn 

En 
randomisera
d studie. 
Deltagarna 
var över 60 
år och hade 
lidit minst ett 
år av 
insomnia       

15 
deltagar
e  
7 
kvinnor 
&  
8 män 
 
 
Ålders 
Omfång  
63-84 år  

Sömn
kvalit
é 
förbät
trades 
inte. 

JA  Hög  
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Checklista för kvantitativa artiklar av Forsberg och Wengström (2008) 



 
 

 



 
 

 


