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Mentale strategier ved søvnproblemer 
Negative tankemønstre kan bidra til å forsterke søvnproblemene. Når man er søvnløs kan de negative 
tankene spre seg som ild i tørt gress. Bekymringstankene holder hjernen våken. Da blir det enda 
vanskeligere å sove. De negative tankene på dagtid kretser ofte om fryktede konsekvenser av 
søvnmangel, noe som gjør det enda vanskeligere å falle til ro om kvelden. 

Kanskje du ikke er bevisst hvilke negative tanker som dukker opp om natten. For å avdekke disse kan 
du benytte følgende forestillingsøvelse: 

Lukk øynene og se for deg at du er våken etter mange urolige timer. Klokken er om lag tre om 
morgenen, og du har en krevende dag foran deg. Du lurer på om du vil få sove igjen, og om 
dette varsler en ny periode med tunge netter. Du spør deg selv om du noensinne vil få kontroll 
over dette problemet. Du tenker på morgendagens oppgaver.  

Hvilke negative tanker dukker opp der du ligger? 

Følgende tanker fører til aktivering som er uforenlig med søvn: 

• Overdrivelser: Hver gang jeg sover dårlig, fungerer jeg dårlig om dagen. 
• Katastrofetanker: Søvnløsheten ødelegger livet mitt. 
• Overgeneraliseringer: Søvnen min er alltid dårlig. 
• Svart-hvitt-tenkning: Siden jeg ennå ikke har klart å sovne inn, blir dette en dårlig natt. 

Metoden stimuluskontroll, der du forlater soverommet for en periode dersom du ikke får sove, hjelper 
ofte mot negative tanker. De får mindre oppmerksomhet når du er involvert i en aktivitet. Dessuten 
bryter du forbindelsen mellom soverommet og negative og aktiverende tanker. 

En modell for tankesortering 
ABCD-modellen er et hjelpemiddel for å sjekke ut gyldigheten av negative tanker og finne frem til 
mer realistiske, nyanserte og balanserte tanker. Du går gjennom følgende punkter, gjerne ved å skrive 
ned dine observasjoner. 

A – Hva er situasjonen? 
B – Hvilke tanker eller bilder farer gjennom hodet? 
C – Hvilke følelser dukker opp og hvordan reagerer kroppen? 
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D – Finnes det en annen og mer konstruktiv måte å forstå situasjonen på? 

Hvis du står i en kø og personen foran deg tråkker deg hardt og smertefullt på tærne, er det ikke rart at 
du blir irritert. Hendelsen kan settes opp en ABC-form på denne måten: 

A – Noen tråkker meg hardt på tærne mens jeg står i kø. 
B – Det var da som … at folk ikke kan se seg for! 
C – Irritasjon, spente muskler og det er like før jeg sier noe veldig stygt. 

Dersom det imidlertid viser seg at personen har en hvit spaserstokk i hånden, som tegn på at 
vedkommende er blind, er det trolig at du vil tenke annerledes om det som har skjedd. Dette kan settes 
opp som punkt D, alternativ tanke, i ABCD-modellen:  

D – Det er ikke lett å se seg for når man er blind. Det er bare sånt som skjer. Ikke noe å ta på 
vei for, selv om det gjør vondt i tærne. 

Du vil sikkert også oppleve at den nye forståelsen av situasjonen fører til at følelsene dine brått vil 
endre seg – kanskje blir du beskjemmet over at du ble sint i utgangspunktet. Uansett om det fortsatt 
gjør vondt i foten, har din tolkning av situasjonen endret seg radikalt, og dermed også dine følelser. 

Et eksempel på en alternativ tanke som kan dempe aktivering ved søvnproblemer er: ”Selv om jeg 
sover dårlig, får jeg likevel gjort nyttig arbeid dagen etter.” 

Du kan bruke ABCD-modellen for å trene deg til å identifisere negative tanker og for å utfordre tanker 
som er ubegrunnede, fordreide eller lite hjelpsomme. Et eksempel er at du er ukonsentrert på et møte 
eller oppdager at du har glemt noe, og automatisk tar det som bevis på at du ikke fungerer som du skal 
på grunn av søvnmangel. Men det er trolig ikke hele sannheten. Folk flest opplever regelmessig slike 
konsentrasjonsglipp, også de som har sovet godt. 
  
Situasjon, tanke og følelse 
La oss utdype hva ABCD-modellen innebærer. A, altså situasjonen, er situasjoner om natten og på 
dagtid som du mener har en negativ innvirkning på søvnproblemene. Det er situasjoner der 
utmattelsen er særlig sterk eller som er preget av vanskelige følelser, som irritasjon eller nedstemthet, 
fortvilelse og motløshet.  

B, altså tankene, er hvordan du tolker det som skjer i situasjonen. Det er lyntanker som dukker opp av 
seg selv i situasjonen. Slike tanker kan også ta form av mentale bilder, for eksempel at du ser for deg 
at andre er skuffet over deg. 
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C er konsekvensene kroppslig og følelsesmessig av å tolke situasjonen slik du gjør. Du blir for 
eksempel stresset og sliten, og irritert og fortvilet.  

D er mer balanserte, alternative tanker. Tenk gjerne at du er en journalist som stiller spørsmål om 
hvilket faktagrunnlag tankene er bygget på: 

• Hva er fakta? 

• Glemmer jeg viktige opplysninger? 

• Tenker jeg på fremtiden ut fra hvordan jeg føler meg nå? 

Forestill deg også at du er din egen venn som betrakter situasjonen med så mye forståelse og respekt 
som det er mulig for deg å mobilisere: 

• Hva ville jeg sagt til en venn som var i samme situasjon? 

• Hadde noen bedt meg om råd i en slik vanskelig situasjon, hva kunne jeg ha sagt da? 

• Har jeg urimelige forventninger til meg selv? 

Ikke prøv å undertrykke de negative tankene, da får de bare oppmerksomhet og blir sterkere. Målet er 
ikke å hindre negative tanker å dukke opp, det er et umulig prosjekt i en vanskelig situasjon. Du kan 
ikke tvinge deg selv til å tenke positivt. Du har imidlertid mulighet til å påvirke hvor mye 
oppmerksomhet du gir tankene og hvilken innflytelse de får over deg. Tanker er ikke fakta. De er bare 
tanker. 

Når du har brukt ABCD-modellen for å ta stilling til bestemte tanker, vil de likevel kunne dukke opp 
igjen senere. Men nå er det lettere å kjenne dem igjen når de kommer. Du kan ha forberedt gode 
støttetanker å møte dem med. Du kan velge å la være å lytte til dem eller gå inn i en diskusjon med 
dem. Du har tatt stilling til dem og vet at de ikke fører noe godt med seg. Aksepter at de melder seg, 
uten å prøve å presse dem vekk. Så kan du bruke teknikker for flytting av oppmerksomheten din bort 
fra tankene. Du kan lese mer om slike teknikker i heftet om kvernetanker, grubling og bekymring.
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