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Oppsummering – samling 1  

 - En forståelse av søvnproblemer, søvnhygiene og søvndagbok 

 

Hensikten med kurset  

• Å lære verktøy for å endre handlings- og tankemønstre som gir bedre søvn. 

• Motto: Jobb med hjemmeoppgavene, men kom til samlingene selv om du ikke har 

gjort dem. 

 

Hvordan kan vi forstå søvnproblemer? 

• Det er store variasjoner i hvor mye søvn hver enkelt har behov for. Vi vet ikke helt 

hvorfor vi sover, men de fleste er enige i at søvn er nyttig for oss. Samtidig har 

menneskekroppen en god evne til å tolerere mangel på søvn. 

• De fleste vurderer søvn ut fra hvor lenge de sover; det er like viktig hvor dypt vi 

sover. 

• Vi deler søvnen vår inn i fem stadier. De dypeste søvnstadiene er de som er mest 

restituerende, og disse dominerer den første tiden etter innsovning. 

• Det kan være forskjellige faktorer som utløser og opprettholder søvnproblemene 

våre. Tiltakene på kurset er rettet inn mot å endre de faktorene som holder 

vanskene ved like, og mot å etablere en naturlig søvnrytme. 

 

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. 

 

Tre forhold som påvirker søvnen  

1. Søvntrykk – søvnbehovet som bygger seg opp jo lengre vi holder oss våkne, og 

som har innvirkning på hvor dypt vi sover. 
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2. Døgnrytme – vår indre klokke som påvirker ulike prosesser i kroppen, for 

eksempel temperaturregulering, fordøyelse og hormonbalanse. Har innvirkning 

på hvor lenge vi sover og når på døgnet vi føler oss trette, og påvirkes blant annet 

av lys. 

3. Aktiviteter på dagtid.  

 

Råd om god søvnhygiene 

• God søvnhygiene kan ha effekt på søvntrykk, døgnrytme og kroppslig aktivering 

gjennom valg av aktiviteter. 

 

Å kartlegge eget søvnmønster 

• Søvndagbok (søvnlogg) er et nyttig verktøy. Ved å registrere i søvndagboken får 

du en bedre forståelse av ditt eget søvnmønster, og informasjon som kan brukes 

for å styrke søvnen. 

• Å registrere i søvndagboken kan være krevende. Derfor er det lurt å ha en plan for 

når og hvor du skal registrere, hvor mye tid du skal sette av, og hvilke 

hjelpemidler du skal bruke. 

• Det kan føles rart å skulle basere registreringen på sin subjektive opplevelse, men 

de fleste av oss har en indre klokke som hjelper oss til å angi et rimelig dekkende 

anslag av hva tiden er og hvor mye tid som er gått.  
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Hjemmeoppgave – samling 1 
 

1. Les Årsaker til søvnproblemer. Tenk etter hva som kan være utløsende og 

opprettholdende faktorer for søvnproblemene dine. Se etter faktorer både om 

natten og dagen. 

 

2. Les Andre søvnsykdommer. Vurder om du kan ha en av de søvnsykdommene 

som nevnes. Informer så fall kurslederne om det på neste samling. Du har også 

mulighet til å gå inn på www.sovno.no, og ta en test på ulike søvnsykdommer 

 

3. Les Råd om god søvnhygiene 

 

4. Les Kartlegging med søvndagbok 

 

5. Fyll ut søvndagbok 

 

6. Gi Informasjon til pårørende til de du tenker er viktig at vet noe om kurset 

  

http://www.sovno.no/

