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Kurs i mestring av søvnproblemer ved sykdom: Informasjon til pårørende 

Vi arrangerer kurs for personer som har søvnproblemer og somatisk sykdom, for eksempel revmatisk 
sykdom, kreftsykdom, mage-tarm sykdom, lungesykdom, multippel sklerose og diabetes. Målet er å 
lære selvhjelpsverktøy for å håndtere søvnproblemer. Kurset arrangeres av Enhet for psykiske 
helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmet Sykehus. 

Søvnproblemer er vanlig ved sykdom. Ved smerter, utmattelse og pusteproblemer forverres 
problemene. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har vansker med å sovne inn for natten, 
eller de våkner om og om igjen. Søvnproblemene blir en ekstrabelastning. Når natten ikke gir, men 
snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte. 

Kognitiv atferdsterapi er anbefalt behandling ved søvnproblemer, med god vitenskapelig 
dokumentasjon. Tilnærmingen er med god effekt prøvd ut for søvnproblemer ved revmatisk sykdom, 
brystkreft, hjertesykdom og langvarige smerter. Tiltakene baseres på flere supplerende tilnærminger, 
som søvnhygiene, stimuluskontroll, søvnrestriksjon og mentale strategier, og bygger på kartlegging av 
problemene og kontinuerlig registrering av søvnen. 
 
Viktige temaer er: 

• Hvordan kan en forstå søvnproblemer? 

• Hva kan en gjøre selv for å bedre søvnen? 

• Hvordan kan en forholde seg til kvernetanker og bekymring? 

• Hvordan kan en få mer overskudd og energi? 

Kurset består av syv samlinger à to timer, med oppstart 4. september 2017. Det er lagt opp til å arbeide 
med hjemmeoppgaver mellom hver samling. Kursledere er psykologspesialistene Nina Lang og Ingrid 
Hyldmo. Likeperson Hilde Sofie Hamre vil også være tilstede for å bidra med nyttige erfaringer.  

Som pårørende til den som sliter med søvnproblemer vil du også kunne merke problemer og 
belastninger knyttet til dette. For mange er det godt å ha informasjon for å kunne være til hjelp og 
støtte. Mange gir også uttrykk for at det er godt at den som er nærmest er informert om formålet med 
kurset og vet at kursperioden også kan være krevende for deltakerne. Betydningen av støtte og 
teamfølelse på hjemmebane er viktig.  

Det vil under kurset bli delt ut en del skriftlig informasjon. Som pårørende kan du ha nytte av å lese 
denne informasjonen.  

Dersom du ønsker å vite mer, er det tilgjengelig informasjon på www.sovno.no (Nasjonalt 
kompetansetjeneste for søvnsykdommer) og www.kognitiv.no (Norsk forening for kognitiv terapi).


