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Kartlegging ved bruk av søvndagbok 

Det er viktig at du fører en søvndagbok eller søvnlogg, der du kartlegger søvnvaner og søvnmengde 
hver dag. Regelmessig registrering er en forutsetning for metodene på kurset, både stimuluskontroll og 
søvnrestriksjon. Du finner et eksempel på en søvndagbok på hjemmesiden til Norsk Forening for 
Kognitiv terapi (www.kognitiv.no) eller Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer 
(www.sovno.no). Den består av bolker som skal fylles inn for hver dag, både i ukedager og helg. De to 
første spørsmålene fyller du ut om kvelden før sengetid. Disse spørsmålene omhandler kvaliteten på 
dagen som har vært og om du har sovet i løpet av dagen. De andre spørsmålene besvarer du hver 
morgen. Dette er spørsmål som: 

• 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 våknet du for siste gang? 
• Når sto du opp? 
• Hvor lenge sov du til sammen? 

Du bør ikke bruke klokken som hjelpemiddel for utfylling av søvndagboken og heller ikke notere 
tidspunkter i løpet av natten. Det beste er å fylle ut loggen når du står opp om morgenen. Tidspunktene 
bygges altså på omtrentlige anslag, ettersom det å bli for opptatt av klokken i seg selv vil påvirke 
søvnen på en uheldig måte. I tillegg kan du rangere din vurdering av søvnens kvalitet eller dybde, på 
en skala fra 0 til 10, der 10 er maksimalt tilfreds og 0 er maksimalt utilfreds. 

Du kan også notere ned forhold som kan ha påvirket søvnen denne natten, for eksempel: 

• inntak av koffein (kaffe, te, cola, sjokolade), 
• bruk av medikamenter, 
• om du har sovet på dagtid, og i så fall når og hvor lenge, 
• om det har skjedd noe dagen før som kan ha hatt betydning, 
• kvernetanker som forstyrrer søvnen. 

Dokumentert nyttig metode 
En rekke studier har vist at en slik registrering i seg selv bidrar til bedre søvn. Du får bedre oversikt 
over eget søvnmønster. De som tror de bare får tre–fire timers søvn per natt, finner ofte at de tross alt 
får mer enn det. Studier i søvnlaboratorier viser nemlig at folk som regel undervurderer hvor mye de 
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faktisk sover. Dessuten kan du registrere fremskritt og tilbakeskritt. Hvis du har hatt en lang, fæl og 
søvnløs natt, kan søvnloggen tjene som en påminnelse om at det ikke alltid er slik. Du kan se at 
treningsprogrammet likevel ikke er dømt til å mislykkes, og det vil styrke dine forventninger og din 
lojalitet til det. Søvndagboken blir en metode for å dokumentere hva som virker, og hva som ikke 
virker, og det er viktig, fordi det er så lett å bli demoralisert av søvnproblemer. Gjennom 
nedtegnelsene dine blir du en forsker på din egen søvn, noe som i seg selv øker følelsen av kontroll og 
mestring. 

Vanlige spørsmål 
Her er svar på noen vanlige spørsmål: 

– Hvis jeg ikke kan se på klokken, hvordan skal jeg da kunne føre søvndagbok? 
– Du kan sjekke tiden når du legger deg og når du står opp, men så er det viktig at du snur 
klokken eller putter den under sengen. De fleste av oss har en indre klokke som gjør at vi kan 
gi et tilnærmet riktig anslag over hvor mye klokken er, hvor lang tid som gikk før vi sovnet, 
og hvor lenge vi var våkne hvis vi våknet igjen i løpet av natten. Feilmarginen pleier å være 
rundt 30 minutter. Noen personer er selvsagt mindre nøyaktige enn andre, men det gjør ikke så 
mye, for de pleier å være unøyaktige på en rimelig konsistent måte, og slik får vi et dekkende 
bilde av endringer likevel. 

– Hvordan kan jeg vite om jeg sover eller er våken? 
– Det er ikke alltid lett, men i vår sammenheng er dette et enten–eller-spørsmål. Du får rett og 
slett gjøre et valg fra gang til gang, og skrive ned det du tror. En tommelfingerregel er at hvis 
du ikke er sikker, så skriv våken. 

– Hva om jeg glemmer å fylle ut? 
– Det kan skje, men det er viktig at du gjør det du kan for å huske dette, for du vil trenge 
denne informasjonen. Et forslag er at du plasserer søvndagboken på puten hver morgen, slik at 
du legger merke til den når du skal legge deg om kvelden. Så kan du legge den på gulvet, 
omtrent der du pleier å plassere føttene dine når du står opp, for å bli oppmerksom på den om 
morgenen. 
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