
         
Årsaker til søvnproblemer 
De fleste av oss har opplevd en natt med dårlig søvn, men hos mange er søvnproblemene til stede nesten 
hver natt over lengre tid. Søvnproblemene påvirker hverdagen både privat og på arbeid. Over 10 % av 
befolkningen har søvnvansker, så dette er et folkehelseproblem. 

Mange av de som har sykdom forteller at de sliter med søvnen. De sover for lite og søvnen de får, er ikke 
forfriskende. Søvnproblemer er vanlig blant annet hos personer med revmatisk sykdom, kreftsykdom, 
astma, nyresykdom, stoffskiftesykdom, mage-tarm sykdom og hjerte- og lungesykdom. Ved depresjon, 
utmattelse, smerter og pusteproblemer forverres søvnproblemene dramatisk. Søvnproblemene forsterker i 
sin tur utmattelse, smerter og stivhet i kroppen. 

Mange årsaker 
Søvnproblemer kan ha mange årsaker. De fleste av oss har erfaring med slike problemer i forbindelse med 
perioder i livet preget av forstyrrelser i søvnen, enten det er på grunn av småbarn, sorger eller 
bekymringer. Som nevnt utvikler de som har sykdom, vedvarende utmattelse og smerter, ofte søvnvansker. 
Dessuten er stressplager, depressive plager og angstplager hyppige årsaker til dårlig søvn. Det samme er 
forstyrrelser i døgnrytmen. 

En del medikamenter som tas ved sykdom, kan gi søvnproblemer som bivirkning. Det gjelder for 
eksempler medikamenter mot astma og mot betennelser ved multippel sklerose. Det samme gjelder 
medikamenter mot høyt blodtrykk, diabetes og stoffskiftesykdommer. Dersom du har søvnproblemer, 
enten det er med for lite eller for mye søvn, er det derfor lurt sjekke hva som står i informasjonen om 
medikamentet og snakke med legen. Søvnproblemer er dessuten vanlig ved cellegiftbehandling. 

Endringer med alderen 
Etter hvert som vi blir eldre, vil de fleste av oss trenge mindre søvn, og vi vil også kunne våkne oftere om 
natten. Antall nattlige oppvåkninger øker ofte dramatisk allerede etter 45 år. På samme måte som en 14-
åring ikke trenger like mye søvn som en seksåring, vil mange 60-åringer trenge mindre søvn enn en 25-
åring. De eldre våkner gjerne tidligere om morgenen. Det er viktig å ha forståelse for slike naturlige 
endringer knyttet til alderen. Da kan en unngå bekymringer som i seg selv kan hemme søvnen. 
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Forhold som opprettholder søvnproblemer 
Det er nyttig å dele årsakene inn i tre hovedgrupper: sårbarhetsfaktorer, utløsende faktorer og 
vedlikeholdende faktorer. Eksempler på sårbarhetsfaktorer er arvelig belastning, der andre i familien også 
sliter med søvnen, og en tendens til bekymring. Utløsende faktorer kan være kriser og belastninger, 
sykdom og smerter, eller dårlige søvnvaner, for eksempel å snu døgnet. Vedlikeholdende faktorer bidrar til 
at søvnproblemene ikke avtar, selv om den utløsende årsaken, for eksempel spedbarn med kolikk eller en 
konflikt på arbeidsplassen, ikke lenger er aktuell. Noen har urealistiske oppfatninger om hvor mye søvn de 
trenger. Andre utvikler prestasjonsangst med hensyn til å få sove. 

Et vanlig trekk ved søvnproblemer er at man utvikler negative forventninger til muligheten for å nok søvn. 
Man er frustrert og bekymret, og man opplever ikke lenger å ha kontroll over problemene. Dette danner 
grunnlaget for selvoppfyllende profetier. Jo mer man gruer seg for natten, desto hardere kan den bli. Og jo 
mer man anstrenger seg for å sove, desto vanskeligere kan det bli. Bekymring for ikke å få sove er altså et 
sentralt problem. Søvnvanskene forsterkes også dersom du forstår dem som utelukkende forårsaket av 
krefter utenfor din påvirkning, for eksempel sykdom, smerter og høy alder. Slike forhold kan selvsagt 
bidra mye. Samtidig overser du det du faktisk kan påvirke, og føler deg i stedet som et maktesløst offer. 

Fra onde sirkler til gode sirkler 
Den søvnløse vil gjerne vie mye oppmerksomhet til forhold som gjør det vanskelig å få sove, som 
hjertebank og urineringstrang, lyder og tiden som har forløpt. Ved oppvåkning er man opptatt av 
kroppslige tegn på at man har sovet lite, og utfører kanskje beregninger over hvor lite man har sovet. I 
løpet av dagen rettes oppmerksomheten mot tegn til tretthet, dårlig humør og problemer med 
konsentrasjon og hukommelse. Dermed kommer man inn i en ond sirkel. 

Et annet forhold som skaper onde sirkler, er at søvnproblemer læres, ved at seng og soverom knyttes til 
våkenhet, frustrasjon og uro, og ikke hvile og søvn. Dessuten vil kompenserende strategier, for eksempel å 
sove så lenge man kan i helger for å ta igjen ”tapt søvn”, bidra til å holde problemene ved like. 
Hjelpetiltakene du lærer på kurset, rettes både mot hvordan du tenker om søvnproblemene, hvordan du 
kan redusere tiden du er på soverommet i våken tilstand, og hvordan du kan opprettholde en stabil 
døgnrytme gjennom uken og få mest mulig ut av hverdagen din. 
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