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Sömn  

En god sömn gör att vi mår bättre. Samtidigt är tillfälliga sömnrubbningar vanliga och inget att oroa sig för. Vår kropp 

är bra på att reglera tillfälligt förlorad sömn och vi kan göra mycket för att stötta vår sömn.  Om vi drabbas av 

långvariga sömnproblem eller har något annan psykiskt tillstånd samtidigt med sömnproblemen bör vi söka vård. Det 

finns flera effektiva behandlingsmetoder. 

 

Varför sover vi? 

Sömnen är till för hjärnan och våra hjärnceller. För kroppen i övrigt räcker det med vila.  När vi sover bearbetar vi 

händelser som skett under dagen. Sömnen ger viktig återhämtning och är bra för vår känsloreglering och för vårt 

minne. Därför är det bra att sova på saken om vi varit med om något uppslitande. 

 

Skillnad mellan sömnighet och trötthet 

När vi är sömniga gäspar vi, har svårt att hålla ögonen öppna och att hålla oss vakna. När vi istället är trötta har vi 

kroppsligt eller mentalt brist på energi. Vi kan därför vara trötta utan att vara sömniga. 

 

Hur mycket behöver vi sova? 

Sömnbehovet skiftar beroende på ålder och mellan olika människor. Vuxna behöver i genomsnitt sju timmars sömn. 

Minst sömnbehov har äldre personer medan spädbarn har störst sömnbehov, följt av förskolebarn (10–12 timmar) 

och tonåringar (9–10 timmar). Bästa tiden för sömn skiftar också. Vissa är nattugglor och andra är uppe med tuppen 

utan några som helst problem.  Ungdomar har ofta en senare sömnfas, vilket kan ställa till det eftersom det krockar 

med skola och ofta leder till sena kvällar och långa sovmorgnar på helger och lov. 

 

Hur sover vi? 

Vi har två system som reglerar vår sömn och vakenhet. Det ena systemet är en inre klocka om cirka 24 timmar som 

styrs av ljuset genom ämnet melatonin. Det andra är en typ av sömnkonto, där ett sömntryck byggs upp när vi varit 

vakna tillräckligt länge. Sömntrycket gör att vi känner oss sömniga. Sömnen kommer glidande och olika delar av 

hjärnan somnar olika fort. Sömnen är indelad i olika cykler med lättare sömn, djupsömn och drömsömn. Särskilt den 

första djupsömnen är viktig för vår återhämtning och vi klarar oss långt på den. 

 

Kortsiktiga effekter av dålig sömn 

När vi inte har sovit reagerar vi mer impulsivt och kraftigare på negativa händelser, är sämre på att lösa problem, 

fatta beslut och att minnas saker. 

 

Sömnen betydelse för hälsa 

Att sova dåligt hänger ofta samman med stress och ger inte sällan upphov till onda cirklar. Ångest och oro ökar 

dagen efter en dålig natt. Dålig sömn gör det svårare att lagra positiva minnen och vi blir dystrare. 

Insomningsproblem föregår ofta depression och depression ger i sig sömnproblem. Risken för hälsan ska dock inte 

överdrivas. Sömnen blir mer effektiv hos uttröttade individer och förlorad sömn går att ta igen.  

 

Så kan vi underlätta vår sömn  

Ofta vidmakthålls dålig sömn av icke-ändamålsenliga strategier som tupplurar som minskar sömntrycket, att gå och 

lägga sig tidigt fast man inte är sömning eller oro och grubbel.  



 

Vi kan underlätta sömnen genom att stödja vår sömnrytm, öka vårt sömntryck, hjälpa hjärnan att skilja mellan 

aktivitet och vila, minska vår sömnstress och andra sömnstörande faktorer.   

 

Vi stödjer vår sömnrytm genom att ha regelbundna vanor för mat, sömn och aktivitet, kliva upp samma tid på vardag 

och helg och vara ute på förmiddagen och då särskilt på soliga dagar. 

 

Vi kan öka vårt sömntryck genom att vara aktiva under dagen, gärna utomhus tidigt, undvika tupplurar, begränsa vår 

tid i sängen och se till att utnyttja sömntrycket genom att gå och lägga oss när vi känner oss sömniga och inte bara 

trötta.  

 

Vi kan hjälpa hjärnan att skilja mellan aktivitet och vila genom att ha en tydlig nedvarvningsritual, bara använda 

sängen till sömn, gå upp om vi inte kan somna, att skriva ner viktiga saker vi oroar oss över på natten och skjuta upp 

oro och problemlösning till nästa dag när vi är helt vakna och uppe. På det sättet blir sängen associerad med vila och 

inte stress.  

 

Vi kan också minska vår sömnstress genom att känna till att vi klarar oss bra på några timmars sömn. Även vid 

extrem sömnbrist tar vi igen den sömn vi förlorat. Ett annat sätt att minska stressen är att vända bort klockan. 

 

Vi kan minska störande faktorer genom att minimera starkt ljus (och starka ljud), uppiggande aktiviteter eller saker 

som gör oss oroliga inför sänggående och att ha svalt i rummet, men varmt under täcket. Vi kan också dra ner på 

kaffe och nikotin sent på eftermiddagen och undvika fysisk aktivitet sent på dagen.  

 

När bör vi söka hjälp? 

Tillfälliga sömnrubbningar är en del av livet och behöver inte behandlas. Tecken på sömnstörning som kan behöva 

behandling är en längre tids sömnbrist, sömnbrist trots att vi har yttre förutsättningar att sova, konsekvenser under 

dagen/dagtidsbesvär och förväntansoro för att inte kunna somna. Det är också bra att behandla sina sömnproblem 

om man också har problem med ångest och depression eller andra psykiska tillstånd eftersom sömnproblem och 

psykiska tillstånd brukar förstärka varandra. Psykosociala behandlingar och särskilt KBT rekommenderas i första hand 

eftersom de har god effekt, tolereras väl, har få biverkningar och inte ger beroende. 

 

Stegvis behandling vid sömnstörning 

1. Kartläggning av sömnen och psykoedukation om sömn och sömnstrategier 

Sömnbrist kan bero på många olika faktorer. Därför är kartläggningen av saker som stör sömnen, information om 

sömn och anpassad sömnhygien och andra sömnstrategier en viktig del av all sömnstödjande behandling. 

 

2. Självhjälp 

Att läsa en KBT-bok, använda en app med fokus på sömn eller att följa en internetbehandling utan stöd av 

behandlare har något sämre effekt jämfört med KBT-metoder med behandlarstöd, men kan vara värt att prova vid 

kö till behandling. 

 

Tyngdtäcke eller kedjetäcke går att köpa i handeln och kan underlätta insomning och vidmakthålla sömnen. Ett billigt 

alternativ är att fylla påslakan med trasmattor. 

 

3. Internetterapi med behandlarstöd 

Internet-KBT för sömn med stöd av behandlare med inriktning på sömn har en bra effekt på sömnstörning, tolereras 

väl och når många och är därför en kostnadseffektiv behandling. 



 

4. KBT-behandling 

KBT mot sömnstörning ”face to face” har förutom god effekt på sömnproblem på kort och lång sikt, även viss effekt 

på ångest, depression och andra psykiatriska tillstånd.  

 

5. Läkemedel 

Vid okomplicerade sömnproblem utan annan ohälsa bör läkemedel användas först efter att andra evidensbaserade 

behandlingar redan provats. Melatonin i dosen 1 (-12) mg är förstahandsval för barn och ungdomar, har få och milda 

biverkningar och ger inte beroende. 

 

För vuxna rekommenderas i första hand korttidsbehandling med bensodiazepiner och bensodiazepinliknande 

preparerat. Många har samma nytta av sockerpiller (placebo) och risk finns för tillvänjning och beroende, varför man 

även vid korttidsbehandling bör vara försiktig. Ett alternativ är antidepressiva läkemedel med rogivande effekt som 

exempelvis Mirtazapin.  
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