
          

Andre søvnsykdommer 
Søvnproblemene som kurset er rettet mot kalles insomni. I tillegg finnes fem andre typer av 
søvnsykdommer: respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier, døgnrytmeforstyrrelser, parasomnier og 
bevegelsesforstyrrelser. Det er viktig at du tar stilling til om du kan ha en av disse søvnsykdommene. I 
så fall bør du ta dette opp med kurslederne og også snakke med legen din. 

Søvnapné innebærer at man sover dårlig fordi åndedrettet blir forstyrret. Det kommer ikke tilstrekkelig 
luft til lungene. Man våkner ofte ikke fullstendig, bare nok til at man begynner å puste igjen. Mange er 
ikke klar over at de har problemet, og går i årevis uten å få hjelp. Den vanligste årsaken er hindringer i 
luftveiene. Høylytt snorking er også vanlig. Andre symptomer er nattesvette, mye bevegelse og 
aktivitet under søvnen, og hodepine og munntørrhet om morgenen. 

Hypersomniene kjennetegnes ved søvnighet eller påfallende stort søvnbehov. Et eksempel er 
narkolepsi, preget av sykelig søvntrang og uimotståelige søvnighetsanfall på dagtid. 

Døgnrytmeforstyrrelser er manglende balanse mellom ens faktiske og ønskede søvn–våkenhetsrytme. 
Vi skiller mellom forsinket søvnfasesyndrom (med innsovningsvansker eller vansker med å våkne til 
ønsket tid), fremskyndet søvnfasesyndrom (med sterk søvnighet tidlig på kvelden, tidlig innsovning og 
tidlig oppvåkning) og tidssoneendringssyndrom (jet lag etter hurtig forflytning over flere tidssoner). 

Parasomnier kjennetegnes av aktivering i hjernen under søvn som forårsaker uønskete handlinger 
eller opplevelser. Det inkluderer søvnlidelser som søvngjengeri, nattskrekksanfall og marerittlidelse. 
Dersom du har problemer med gjentakende mareritt, finnes det en nyttig metode både for behandling 
og selvhjelp. Du finner et hefte om hvordan du går frem på www.kognitiv.no. 

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser består av lidelser som urolige bein og periodiske 
ekstremitetsbevegelser. Forstyrrelsene fører til innsovningsproblemer, urolig søvn og oppvåkninger. 
Urolige bein kjennetegnes av at man opplever krypende, stikkende og ubehagelige fornemmelser i 
beina når man setter seg ned (særlig om kvelden) eller legger seg ned for å sove. 

http://www.kognitiv.no

