
Livsmestring – utvalgte temaer for god psykisk helse

Søvn og søvnvansker



Livsmestring 
- 4 utvalgte temaer for god psykisk helse

• Nedstemthet og negative tanker
• Uro og bekymringstanker
• Søvn og søvnvansker
• Selvhevdelse og grensesetting

Det oppfordres til deltakelse på samtlige tema.

Vel møtt!



Plan for dagen

• Fakta om søvn

• Søvnstadiene  

• Faktorer som regulerer søvnen 

• Søvnvansker 

• Årsaker til søvnvansker 

• Vanlige antagelser om søvn 

• Råd for bedre søvn  

• Behandling av søvnvansker



Fakta om søvn 

• Hviletilstand med nedsatt bevissthet, motorisk aktivitet og 
stoffskifte, og redusert evne til å reagere på ytre stimuli

• Nødvendig for god fysisk og psykisk helse (energi, stoffskifte, 
hormoner, fordøyelse, immunsystem, renhold i hjernen, 
hukommelse og læring, vevskader, følelser, stress, utvikling og 
vekst) 

• Det er normalt å våkne opp ett par ganger i løpet av natten 

• Vi bruker ca. en tredjedel av livet vårt på å sove 

• Kvalitet viktigere enn kvantitet 

• Søvnen endrer seg med alderen 

• Melatonin er kroppens søvnhormon 
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Litt om de ulike søvnstadiene 

• Stadium 1 er døsighet 

• Stadium 2 er lett søvn 

• Stadium 3 og 4 er 
dyp søvn 

• REM-søvn (Rapid Eye 
Movement) 



Lett søvn 

• Lett søvn rett etter at man har sovnet og etter perioder med 
REM-søvn. 

• Hjernen registrerer mer fra omgivelsene (sanseinntrykk), og 
det er lettere å våkne. 

• Trengs for å føle oss uthvilt dagen etterpå. 

• Drømmene under den lette søvnen hjelper oss å sortere alle 
inntrykkene, tankene og opplevelsene vi har fått i løpet av 
dagen.

• Flytte minner fra korttidslagring til langtidslagring



Dyp søvn 

• Begynner omtrent 30 minutter etter at vi har sovnet.

• Liten aktivitet i hjernen, og det skal mye til for å vekke oss. 

• Vaske ut avfallsstoffer fra hjernen

• Trengs for å fungere dagen etterpå og ikke sovne i løpet av 
dagen. 

• Etter en natt med lite eller ingen søvn kompenserer kroppen 
gjennom å øke mengden dyp søvn tidlig i søvnperioden neste 
natt. 

• Styrker hukommelsen.



REM-søvn (Rapid Eye Movement) 

• Omtrent hvert 90. minutt mens vi sover 

• Innledningsvis er REM-periodene bare noen få minutter 
lange, mens mot slutten av søvnen blir de gradvis lengre 

• De mest livlige og rare drømmene

• Hjernen er like aktiv som når vi er våkne. Kroppen er helt 
lammet (søvnparalyse), for å forhindre oss fra å leve ut 
drømmene våre 



Søvn reguleres av 

• Oppbygget søvnbehov/søvntrykk (hvor lenge siden man sov) 

• Døgnrytme (den indre biologiske klokken i hjernen) 

• Vaner og atferd (søvnhygiene) 



Faktorer som kan forstyrre søvn

Man skiller mellom sårbarhetsfaktorer, utløsende faktorer 
og vedlikeholdende faktorer.  

• Somatisk sykdom 

• Medisiner 

• Alkohol og rusmidler 

• Sosiale forhold 

• Hektisk timeplan 

• Psykiske vansker 

• Dårlig søvnhygiene 



Søvnvansker 

• Har du ofte (dvs mer enn 3 ganger i 
uken) 

– problemer med å sovne, 

– våkne for tidlig eller 

– sove urolig i løpet av natta? 

• Hvis ja: Opplever du at dette påvirker 
hvordan du fungerer i hverdagen? 



Følelsesregulering og søvnmangel 

Søvnmangel gjør at man  

• Opplever sterkere følelsesmessig reaksjon på samme stimuli 

• Beskriver mer negative følelser 

• Beskriver mindre positive følelser 

• Spiller ut mer negative følelser i samspill med andre: i 
parforhold, vennskapsforhold og i familien 



Søvnvansker og psykisk lidelse

• De fleste med psykiske lidelser har søvnvansker

• Forståelse har endret seg noe

– fra «søvnvanskene skyldes den psykiske lidelsen»

– til «søvnvanskene opprettholder og forverrer den 
psykiske lidelsen»: viktig å fokusere på søvnen!



Insomni

Insomni= søvnløshet, vanligste søvnlidelse 

«En subjektiv opplevelse av å ha problemer med innsovning, for 
tidlig oppvåkning om morgenen, og/eller dårlig søvnkvalitet 
flere ganger i uken som går utover daglig fungering.» 

• For å få diagnosen er et av kriteriene at det har vart mer enn 
tre måneder (DSM-5) 

• Det er anslått av over 15% av den norske befolkningen har 
insomni

• 85% av dem som lider av insomni forblir ubehandlet for 
denne tilstanden (FHI, 2011) 



Andre søvnforstyrrelser 

• Forsinket søvnfasesyndrom  
- Døgnrytmen er forsinket eller fremskjøvet 
- Behandles vanligvis med lys og/eller melantonin

• Søvnapnè
- Rammes mellom 5-10 prosent av voksne befolkning 
- Symptomer er pustestopp, snorking og hyppige toalettbesøk 
- Vanligst behandlingsform er en maske som kalles CPAP (continuous

positive airway pressure, kontinuelig overtrykk i luftveiene )  
• Restless legs

- Kjennetegnes med urolige ben, (mauring) 
- For noen vil aktivitet og bevegelse lindre, for andre vil det være aktuelt 

med medikamentell behandling (Bjorvatn, 2014) 

Felles for de tre overnevnte søvnforstyrrelsene er at det er viktig med oppfølging og eventuell 
behandling hos lege, men mange kan ha nytte av søvnkurs



Medisiner, alkohol og søvn 

Medisiner som kan forstyrre søvn: 
• astma/allergimedisin 
• Migrenemedisin 
• ADHD medisin 
• Antidepressiva – SSRI 
• Blodtrykksmedisiner 
• Sovemedisin 

Alkohols effekt på søvn: 
• Lettere innsovning 
• Økt muskelaktivitet under søvn 
• Flere oppvåkninger 
• Lettere søvn, mindre REM søvn og mindre dyp søvn 



En ond sirkel: 

• fokus på forhold som 
vanskeliggjør søvnen 

• fokus på oppvåkning

• fokus på dagen «derpå» 

➢ «Prestasjonsangst»/ bekymring 
for ikke å få sove

➢ Jo mer man anstrenger seg for å 
sove, desto vanskeligere kan det 
bli



Søvn og helse

• Med lege Bjørn Bjorvatn:

• https://www.youtube.com/watch?v=82WqoLz7gi
E&list=PLb5NeGu8DZ_eCDhq9EwM6Qf9deU34MJ
yX&index=

https://www.youtube.com/watch?v=82WqoLz7giE&list=PLb5NeGu8DZ_eCDhq9EwM6Qf9deU34MJyX&index=


Pause 



Diskuter følgende påstander:

1. Hvis jeg ikke føler meg uthvilt når jeg våkner, bør jeg sove videre.
2. Jeg trenger 8 timer med søvn for å fungere neste dag. 
3. Hvis jeg ikke får nok søvn om en natt, trenger jeg å ta igjen det tapte 

neste dag eller natt.
4. Hvis jeg ikke sovner innen et par timer har «søvntoget gått», og da er 

det ingenting jeg kan gjøre for å sovne.
5. Hvis jeg sliter med å sovne er det viktig at jeg blir i sengen og prøver 

hardt!
6. Jeg er redd for at jeg kan miste kontrollen over min evne til å sove. 
7. Hvis jeg sover dårlig én natt, vil det ødelegge søvnmønsteret mitt hele 

uka. 
8. For å fungere bra om dagen, bør jeg heller ta en sovetablett enn å ha 

en dårlig natt.
9. Når jeg er irritabel, deprimert eller engstelig om dagen, skyldes det i 

hovedsak at jeg har sovet dårlig.



Gode råd for bedre søvn (bør)

• Stå opp til omtrent samme tid hver dag (også helg)

• Faste måltider og sunt kosthold

• Fysisk aktivitet (og frisk luft) på dagtid

• Dagslys tidlig på dagen 

• Bygg opp søvntrykket, unngå søvn på dagen

• Rituale: innstill kroppen på leggetid/natt. God nedtoning med 
rolige aktiviteter og dempet belysning

• Behagelig seng og soverom, ha det mørkt, stille, luftig, svalt 
og trygt

• Avspenningsteknikker

• Stå opp om du ikke får sove, gjør noe beroligende



Øvrige gode råd (bør unngå) 

• Unngå å sove på dagtid

• Ikke bruk alkohol som sovemiddel

• Unngå koffein/nikotin (stoffer med oppkvikkende effekt)

• Ikke trim/ høyt aktivitetsnivå rett før sengetid

• Unngå tilgang til pc/mobil/tv på soverommet 

• Unngå sterkt lys (blått lys) på kveld/natt

• Ikke ta med bekymringer til sengs, unngå konflikter og 
negativ omtale 

• Ikke legg deg sulten eller veldig mett



Behandling av langvarige søvnvansker 

Forskjell på å ikke prioritere søvn, og å ikke få sove.

Søvnforstyrrelser skyldes ikke alltid dårlige søvnvaner, men all 
behandling forutsetter gode søvnvaner som utgangspunkt.

• Kromoterapi: påvirker den biologiske klokken vår

• Kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-i): endrer 
løsningsstrategiene våre



Kromoterapi

• Øyets reseptorer reagerer på lys/mørke

• Sender beskjed til døgnklokkesenteret i hjernen

• Dagslys/blått lys bryter ned melatonin

• Hypotese: Mer produksjon (og mindre nedbryting) av 
melatonin, hvis opphold på kveldstid i oransje lys, evt oransje 
briller



Kognitiv atferdsterapi (CBT-i)

Virkemidler

• Stimuluskontroll

• Søvnrestriksjon 

• Mål: endre assosiasjonene hjernen har til 
seng/soverom 

– Fra våkenhet

– Til søvn



Innledning (CBT-i)

1. Legg deg bare når du er trøtt (sliten teller ikke)

2. Bruk senga bare til søvn

3. Dersom du ikke sovner på ca 20 min: stå opp (ut av senga)

4. Gjenta punkt 1 og 3 ved behov gjennom hele natta

5. Stå opp til samme tid hver morgen (også i helgene)

6. Ikke sov på dagtid



CBT-i, Søvndagbok

• Når la du deg for å sove? 

• Hvor lenge tror du at du lå i sengen før du sovnet? 

• Hvor ofte våknet du i løpet av natten, og hvor lenge var du 
våken? 

• Når sto du opp? 

• Hvor lenge sov du til sammen? 



Prinsipper (CBT-i)

• Søvnrestriksjon (sengerestriksjon)

• Søvn er en begrenset ressurs

• Søvnmessig slankekur: redusere tiden man oppholder seg i 
senga til den tiden man faktisk sover

• Føre søvndagbok en uke eller to 

• Definere søvnvindu: gjennomsnittlig antall timer du sover pr 
natt



CBT-I, søvnvindu

• Søvndagbok viser søvnvindu på f.eks. 5 timer

• Hvis du må opp kl 07, skal legge deg kl 02.

• Gjenta inntil du sover mesteparten av den tiden, før du 
begynner å legge deg et kvarter tidligere (gradvis utvidelse 
av søvnvindu)

Resultat: 

• Du blir VELDIG trøtt pga søvnunderskudd, får økt søvntrykk 
(sulten på søvn)

• Det blir krevende å holde seg våken: øker sjansen for at du 
FÅR SOVE når du legger deg i senga

• Begynner å forbinde senga med søvn igjen



CBT-i

• Krevende behandling, men gir resultater: mer dyp søvn!

Tilgjengelighet:

• Psykolog Magnus Nordmo har søvnkurs (langvarige 
søvnvansker) basert på CBT-i gratis tilgjengelig på youtube
(se link bakerst i presentasjonen)

• Bøker om CBT-i

• «Stå opp»-grupper i enkelte kommuner



Feller man kan unngå for å få bedre søvn 
(+ mer energi, optimisme og indre ro)

• https://www.youtube.com/watch?v=HWIYvxGDC4s

https://www.youtube.com/watch?v=HWIYvxGDC4s


Sov godt!! 
• SOVno:

https://helse-
bergen.no/nasjonal-
kompetansetjeneste-for-
sovnsykdommer-sovno

• Kognitiv.no:
https://www.kognitiv.no/selv
hjelp/rad-mot-
sovnproblemer/

Kortvarige søvnvansker:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=TTeqLKC5xkE

• Langvarige søvnvansker:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=iSyF-
oRasUY&list=PLb5NeGu8DZ_
eCDhq9EwM6Qf9deU34MJyX

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno
https://www.kognitiv.no/selvhjelp/rad-mot-sovnproblemer/
https://www.youtube.com/watch?v=TTeqLKC5xkE
https://www.youtube.com/watch?v=iSyF-oRasUY&list=PLb5NeGu8DZ_eCDhq9EwM6Qf9deU34MJyX


Tilbakemeldinger

- Hva var mest relevant for deg?

- Hva kunne vært annerledes i dag? 

- Dersom du har vært på en av de andre kursdagene før, 
opplever du at du benytter deg av det du lærte, og synes du 
at du har fått det bedre?


