
Kurs i mestring av søvnproblemer: Brevet til meg selv 
Kjære Hilde, nå skal jeg skrive og uttrykke meg i en vennlig tone og jeg ønsker å minne deg på noe av 
det hva du har lært på søvnkurset. Du er pragmatisk i din tankegang og liker håndfaste løsninger som 
du lett forstår. Du har vært flink til å skrive søvndagbok og gjennom dette arbeidet har du bedre fått en 
oversikt over din søvnrytme. Fortsatt så våkner du på natten og kan ligge våken i lang tid. Men 
samtidig har du nå lært at det beste er å stå opp, ikke se på klokken, men gå ut på badet, ta litt vann i 
ansiktet og på hendene og gå litt rundt. 

Når grubletankene kommer, tenk over om det er verdt å bruke krefter på tenkte problemer som i 
grunnen ikke er viktige. Du må skille mellom reelle vansker og vansker og problemer som ikke har 
noe med din virkelighet å gjøre. Skill også mellom problemer du ikke har kontroll over og problemer 
du kan gjøre noen med. Du kan også skrive ned stikkord til nye innfallsvinkler til problemene og 
prøve å forhold deg til nåtid i stedet for fortid. Henge seg opp i hva som har skjedd er ikke verdifullt 
for deg så lenge du faktisk ikke kan gjøre noe med det. Du kan heller tenke gjennom problemer før du 
legger deg, eventuelt skrive dem ned og legge boken eller arket i en skuff. Du kan også sette av tid på 
et bestemt tidspunkt hver dag og tenke eller lage deg bekymringsfrie soner og tider. Prøv også å tenke 
positivt fremover til hyggelige aktiviteter eller gleder som venter deg. 

Hvis du kjenner at du tillegger problemer på dagtid at du sover dårlig, så er ikke dette alltid tilfelle. Du 
klarer deg med mye mindre søvn enn du aner og kan fungere brukbart allikevel. Prøv å tenke på det du 
får til og i ditt tilfelle kan det kanskje hjelpe å senke energinivået noe slik at du opplever mestring i 
stedet for å strebe mot et mål som ligger langt utenfor komfortsonen din. Hvordan du tenker påvirker 
jo hva du føler, og tenker du bare negativt om deg selv, så vil følelsene i kroppen også preges av dette. 
Da kjenner du bare på maktesløshet, redsel, uro, utilstrekkelighet og skyldfølelse. 

Til slutt vil jeg si deg at du har kommet lenger med hensyn til aksepten av dine søvnproblemer. Du 
forstår nå bedre mekanismene bak hvordan du tenker og hvorfor destruktive tanker forstyrrer søvnen 
din. Jeg ønsker deg lykke til og ser at du har kommet et godt stykke på vei til å endre dine holdninger 
til soverommet og vekkerklokken. Men jeg ser også at dine problemer ikke er løst gjennom kurset, 
men du har nå fått redskap som du videre må jobbe med. Fortsett med søvndagboken, skriv ned 
vansker og problemer før du legger deg og putt dem i en skuff. Bruk gjerne avspenningsøvelser om du 
føler deg anspent og ta gjerne frem litt rolig musikk.  

Dette skal gå din vei på sikt! 
Gode hilsener fra Hilde 


