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Kort om søvnproblemer og deres årsager  

Nogle søvnproblemer er medicinske, fx såkaldt søvnapnø med natlige 

vejrtrækningsproblemer og uregelmæssig snorken, eller skyldes bagvedliggende medicinske 

sygdomme. Her er det vigtigt at blive undersøgt af en læge og få behandlet de bagvedliggende 

årsager.  

Andre søvnproblemer dækker over dårlig søvnkvalitet og for kort eller for lang søvnlængde. 

Dårlig søvnkvalitet omfatter bl.a. vanskeligheder med at falde i søvn, oplevelse af mangel på 

sammen- hængende søvn og for tidlig opvågning trods tilstrækkelig mulighed for at sove, som 

tilsammen er forbundet med træthed, søvnighed og uoplagthed i løbet af dagen.  

Sådanne søvnproblemer kan opstå i forbindelse med stress eller belastende begivenheder. I de 

fleste tilfælde vil søvnproblemerne gå i sig selv igen, når de ydre problemer er løst. For nogle 

mennesker kan der dog ske det, at søvnproblemerne i selv bliver en stressfaktor, som er med 

til at vedligeholde søvnproblemerne.  

Personer med søvnproblemer forsøger somme tider at håndtere deres søvnproblem ved at 

ændre deres adfærd, f.eks. ved at sove om dagen, drikke alkohol, eller gå særligt tidligt i seng. 

Dette er som regel med til at vedligeholde søvnproblemerne. For andre mennesker kan 

søvnproblemerne være opstået over længere tid og hænge sammen med deres livsstil, f.eks. 

utilstrækkelig fysisk aktivitet, for meget lys fra computerskærme om aftenen, 

uhensigtsmæssige kostvaner og uregelmæssige og forskudte sengetider.  

Hvad er psykologisk søvnbehandling  

De ikke-medicinske søvnproblemer, som er de hyppigst forekommende, behandles bedst med 

adfærdspsykologiske teknikker. Teknikkerne omfatter bl.a.: 1) Søvndagbog: at føre 

søvndagbog i en periode for at få et indblik i ens søvnmønster, 2) Søvnhygiejne: at undgå 

adfærd, der fremmer søvnløshed, f.eks. koffein, tunge måltider, alkohol og arbejde med 

computer og tablet-skærme før sengetid, og fremme adfærd, der understøtter søvn, f.eks. 
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fysisk aktivitet, regelmæssige sengetider, 3) Stimulus-kontrol: Styrke forbindelsen i hjernen 

mellem seng/soveværelse og søvnighed/søvn ved kun at anvende soveværelset til søvn og sex. 

Stå op, når du ikke er faldet i søvn indenfor 15 min, 4) Afspænding: afspændingstræning 

fremmer afslapning og nedbringer spændinger i kroppen, som modvirker søvn, 5) Kognitiv 

restrukturering: Undgå uhensigtsmæssige tanker om søvn, f.eks. ”katastrofetanker” om at 

man absolut skal have 8 timers søvn hver nat, og undgå at tage problemerne med i seng, 6) 

Søvnrestriktion: Hvis man ligger meget vågen i sengen, bør man i en periode gå senere i seng, 

så man tilbringer færre timer i sengen. Derved bliver man mere træt og søvnig og falder 

lettere i søvn. Senere kan man gradvist øge tiden i sengen igen. Forskning viser, at 

kombinationer af disse forskellige teknikker, har en god effekt på søvnproblemer og er mindst 

lige så effektive som sovemedicin.  

Hvad kan jeg selv gøre?  

Forskning viser, at også selvhjælpsteknikker, der bygger på principperne for psykologisk 

søvnbehandling, kan afhjælpe søvnproblemer. Et sådant selvhjælpsprogram finder du via 

disse links:  

http://rosinante-co.dk/sov-godt-redskaber-til-haandtering-af-soevnproblemer-id34588  

http://bobbyzachariae.dk/publication/sov-godt-redskaber-til-handtering-af-sovnproblemer/  

Programmet hjælper med at undersøge dit søvnmønster og dine livsstilsfaktorer af betydning 

for søvn og hjælper vha. visualiseringsteknikker med at ændre uhensigtsmæssige tanker om 

søvn, at lægge dagens problemer og morgendagens udfordringer til side, inden du skal sove, 

og hjælper endvidere med at træne afspænding, som reducerer de spændinger som modvirker 

søvn.  

Generelle råd om god søvnhygiejne er endvidere: Livsstilsråd om søvn:  

1. Undgå koffein før sengetid.   

2. Undgå alkohol før sengetid.   

3. Undgå store mænger energi- og fedtrig kost før sengetid.   

4. Sørg for at være fysisk aktiv i løbet af dagen.   

5. Sørg for, at soveværelset er veltempereret. Den optimale værelsestemperatur ved søvn 

er for de fleste 18-21 grader.  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6. Undgå støj over 30 decibel i soveværelset. Brug evt. ørepropper.   

7. Undgå lys fra skærme (f.eks. computer, tablets og tv) før sengetid. Man kan dæmpe 

lysintensiteten på en del skærme.   

8. Sørg for, at soveværelset er mørkt. Brug evt. maske over øjnene.   

Psykologiske og adfærdsmæssige råd om søvn:  

1. Sørg for at gå i seng og stå op på regelmæssige tidspunkter. Dette fremmer en 

regelmæssig døgnrytme.   

2. Hvis du har søvnproblemer, skal du undgå at sove i løbet af dagen, også selvom du er 

søvnig. Søvnigheden går som regel over efter et stykke tid.   

3. Gå kun i seng, når du er søvnig, og forlad soveværelset, hvis du ikke kan falde i søvn.   

4. Undgå ikkesøvnrelaterede aktiviteter (med undtagelse af sex) i soveværelset, f.eks. 

arbejde, besvare e-mails osv.   

5. Lær en afspændingsteknik. Det reducerer spændinger, der modvirker søvn. Brug den, 

hvis du vågner om natten eller har svært ved at falde i søvn.   

6. Undgå at gruble over problemer og morgendagens aktiviteter, når du ligger i sengen. 

Skriv i stedet dine oplevede problemer ned flere timer før sengetid, angiv mulige måder 

at håndtere disse problemer på og læg derefter problemerne til side.   

7. Vær opmærksom på overdrevent negative tanker om søvn, der kan bidrage til at holde 

dig vågen. Fortæl dig selv, at vi er relativt robuste over for søvnmangel, og at det ikke er 

en katastrofe, hvis du ikke får det ønskede antal timer søvn hver nat.   

8. Mennesker med søvnproblemer undervurderer ofte det antal timer, som de sover. Før 

søvndagbog, hvor du noterer, hvornår du gik i seng, hvornår du ca. faldt i søvn, hvor 

mange gange du vågnede om natten, hvornår du vågnede om morgenen, og hvornår du 

stod op. Mange bliver overraskede over, hvor længe de faktisk sover.  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