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Jeg fikk ikke sove, og det gjorde det 
vanskelig for meg å følge med på 
skolen, sier Johanna Halldén (28).

Etter ei tøff tid i tenåra opplev-
de hun at nettene ble et mareritt. Søvn-
problemene begynte på videregående og 
fortsatte i mange år, forteller hun til Dag-
bladet.

Hun var mye sliten og hadde lite krefter. 
Det gikk utover privatliv og arbeidsliv og 
gjorde henne til slutt utbrent.

Ifølge FHI lider rundt 15 prosent av 
voksne nordmenn av insomni, som er 
den vanligste søvnforstyrrelsen og 

RÅDENE SOM 
KAN REDDE  
NATTESØVNEN

Forskere gir flere effektive grep for å få tilbake 
nattesøvnen. En ny metode gjorde at Johanna (28) 
endelig fikk sove – etter flere år uten god søvn.

 SILJE REISTAD
 silje.reistad@db.no

!FIKK IKKE SOVE: 
Nettene ble et ma-
reritt for Johanna 
Halldén (28) fram 
til hun fant en me-
tode som fungerte. 
– Angsten ble helt 
borte, sier  
Johanna Halldén. 
Foto: Privat

blant de vanligste helseplagene i alle 
aldersgrupper.

Angst og bekymring
Problemet rammer flest kvinner og eldre, 
og vært økende i Norge siden 2000.

Samtidig har bruken av sovetablet-
ter økt under pandemien, med en 
samlet økning på fire prosent i 2020 
sammenliknet med 2019.

For mange kan angst og bekymring set-
te i gang søvnproblemene, som igjen kan 
gi mer angst. 

Med søvnvansker øker også risikoen 
for utvikling av helseplager, ulykker og 
frafall fra arbeidslivet. Nettopp derfor er 
søvnforskere opptatt av at det stadig skal 

SØVN

«DET HAR 
HJULPET MEG 
SÅ MYE! »
JOHANNA HALLDÉN (28
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Så, i fjor vår, dukket det opp en ny 
løsning; et nettkurs om meditasjon.

Merket rask effekt
Halldén hadde aldri meditert tidligere og 
var usikker, men syntes kurset hørtes in-
teressant ut og var villig til å teste alt.

Da hun la seg for å sove, ble hun liggen-
de en halvtime og slappe av til en medita-
sjons-guide på hodetelefonene.

Etter bare én gang merket hun effekt på 
søvnen.

– Det har hjulpet meg så mye! Nå gjør 
jeg det hver gang jeg har en dårlig dag, eller 
for å få et mer balansert sinn, sier hun til 
Dagbladet.

Etter mange år med søvnløse netter, får 
 ! FORTS. NESTE SIDE

forskes på nye metoder som kan hjelpe 
med å falle i søvn.

Ble utbrent
Fra ikke å ha noen form for soveproble-
mer, fikk Johanna Halldén en vond følelse 
i kroppen når hun skulle sove, og slet med 
tankekjør og angst.

Det ble så alvorlig at hun ikke fikk sove 
mer enn maks to timer om nettene, og ofte 
kastet opp om morgenen.

Halldén gikk til psykologer, som fant 
metoder som hjalp henne for et par net-
ter, men søvnproblemene var tilbake kort 
tid etter. Etter hvert fikk hun beskjed om 
å lære seg å leve med problemene, sier 
hun.

hun nå endelig sove igjen ved å følge med-
itasjonsguidene når hun merker at hodet 
trenger å koble av.

Ståle Pallesen er professor ved Univer-
sitetet i Bergen og knyttet til Nasjonal 
kompetansetjeneste for søvnsykdommer 
ved Haukeland universitetssjukehus. Han 
har jobbet mye med søvn og søvnforstyr-
relser.

– Det er publisert flere studier og me-
taanalyser som viser at meditasjon og å 
behandle trykkpunkter kan dempe angst 
og ha en positiv effekt på posttraumatisk 
stresslidelse (PTSD) og depresjon, sier 
han.

Han forteller at eksponeringstera-
pi har vist seg nyttig ved mareritt. At 

det å restrukturere hvordan en tolker 
symptomer og opplevelser, har vist 
effekt i forhold til insomni.

Finn årsaken
Pallesen legger til at mange også kan ha 
smertetilstander som gjør at man ikke får 
sove.

Som et generelt råd for dårlig søvn 
trekker han fram kognitiv atferdste-
rapi, og at man skal kartlegge hvorfor 
man får dårlig søvn og hvilke typer 
problemer man har.

– Søvnapné krever for eksempel en helt 

15 RÅD FOR 
BEDRE SØVN
1.!Regelmessig  

mosjon.

2.!Unngå hard fysisk trening de 
siste tre timene før sengetid.

3.!Unngå sterkt lys dersom du 
står opp om natta.

4.!Unngå mobil, pc, nettbrett 
eller tv på soverommet eller 

når du er våken om natta.

5.!Unngå søvn på dagtid (en 
powernap på omtrent 20 

minutter er OK).

6.!Berolige deg selv med at en 
natt eller to uten søvn er 

ufarlig.

7.!Ha en regelmessig søvnryt-
me. Om morgenen anbefales 

å stå opp til et fast tidspunkt, uan-
sett hvor lite eller mye du har sovet 
– dette bør også gjøres i helger.

8.!30 minutter med  
dagslys hver dag.

9.!Unngå koffeinholdige  
drikker seint på  

ettermiddag eller kveld.

10.!Ikke alkohol eller tobakk 
nær opp til sengetid.

11.!Unngå store måltider før 
sengetid, men legg deg 

heller ikke sulten.

12.!Ha et ritual i forbindel-
se med at du skal gå til 

sengs.

13.!Behagelig lav temperatur 
på soveværelset, unngå 

lys eller støy. 18 grader i lufta me-
ner man er ideelt.

14.!Ikke bruk senga til annet 
enn søvn og sex.

15.!Avspenningsteknikker 
kan være nyttig om man 

våkner om natta.
Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI)

 SØVNRÅD:  
Ved nyoppståtte 
søvnproblemer 

skal man fortsette 
med samme døgn-

rytme og rutiner 
som før proble-

met oppsto, og da 
søvnen fortsatt 

var god.  
Foto: Shutterstock 

/ NTB

 PROFESSOR: 
Søvnforsker 

Ståle Pallesen. 
Foto: Presse-

bilde

 PSYKOLOG: Line 
Rustberggaard 
er medforfatter 
på boka «Søvn-
skolen». Foto: 

Sturlason

SØVN
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«PERSONER SOM GJØR ØVELSER SOM SKAL BEDRE ET  
SYMPTOM FÅR IKKE EFFEKT OM DE ØVER FOR LITE, MEN DET ER 

OGSÅ MULIG Å BLI SÅ FOKUSERT PÅ Å FØLGE EN BEHANDLING AT 
MAN BLIR STRESSET AV SELVE BEHANDLINGEN.»

HARALD HRUBOS-STRØM

 ! FORTS. FRA FORRIGE SIDE

annen behandling enn insomni. Første 
steget er å få riktig diagnose, sier han.

Når det kommer til sovepiller kan det 
være en god løsning ved akutt insomni, 
mener Pallesen.

– I en akutt krisesituasjon er det slit-
somt for personen. Hvis du har et kro-
nisk problem så vil sovepiller kunne 
fjerne symptomene, men ikke fjerne 
den underliggende årsaken.

Meditasjon som metode
I en fersk studie fra desember ser forskere 
effekt av meditasjon på søvnen. Psyko-
log Line Rustberggaard har sammen med 
kollega Lina Elise Hantveit skrevet boka 
«Søvnskolen».

Hun tror meditasjon, slik som Johanna 
Halldén praktiserte, kan være verdt å prø-
ve om du sliter med søvnen.

– Ved jevnlig meditasjon øver du opp 
evnen din til å registrere hva du tenker og 
føler uten at du responderer på det. Du 
kan registrere tanker som holder deg vå-
ken, som for eksempel «jeg må sove!» uten 
at du tenker videre på dette. Du kan også 
bli flinkere til å akseptere følelser som kan 
dukker opp, og dermed vil du roe deg ned 
kjappere, sier hun.

Når man opplever angst, fortolkes 
dette som farlig av hjernen. Dette gjør 
at kroppen aktiveres og du blir urolig, 
forklarer hun.

– Du kan for eksempel kjenne at mus-
kulaturen blir anspent, ha hjertebank, 
pustebesvær eller høy puls. Dette vanske-
liggjør innsovning, forklarer psykologen.

For å hjelpe med tankekjøret, råder hun 
til å utsette tankene til et visst tidspunkt.

Dersom du likevel har dager du bekym-
rer deg mye, kan det hjelpe deg å akseptere 
at du ikke kan tvinge bort tankene, men 
du kan velge å gi dem mindre oppmerk-
somhet.

– Still deg selv gjerne spørsmål som «får 
jeg det bedre av å tenke videre på dette?», 
«hjelper det meg å tenke på denne må-

ten?» eller «må jeg tenke videre på dette 
nå?» dersom du synes det hjelper deg til å 
utsette bekymringer, råder hun.

Hun anbefaler også å ikke bli lig-
gende for lenge i senga om du ikke får 
sove, og at en tur utenfor senga kan 
hjelpe å bryte plagsomme tanker.

Effekt fra sanser
En teknikk innenfor meditasjon som kal-
les «EFT Tapping», har fått oppmerksom-
het i flere utenlandske, medisinske medier 
det siste året.

Teknikken innebærer å trykke på ulike 
punkter på kroppen, som skal behandle 
negative følelser og smerter.

Blant annet ble metoden brukt i en stu-
die under pandemien, hvor den reduserte 
stress, angst og utbrenthet hos sykepleiere 
som behandlet corona-syke pasienter.

Harald Hrubos-Strøm er søvnforsker, 
overlege og forskningsgruppeleder ved 
Øre-, nese-, halsavdelingen på Akershus 
Universitetssykehus.

Han sier til Dagbladet at han har 
stor tro på at det er nyttig å kombinere 
muskelstimulering og sanseinntrykk 
for å endre tankemønstre, men kjen-

FAKTA
 «EFT TAPPING»

 ! Emosjonell 
frihetsteknikk (EFT) 
er en alternativ 
behandling for fysisk 
smerte og emosjo-
nell lidelse.

 ! Det blir også refe-
rert til som tapping 
eller psykologisk 
akupressur.

 ! Ifølge utvikleren, 
Gary Craig, er en 
forstyrrelse i ener-
gien grunnen til alle 
negative følelser og 
smerter. Selv om det 
fortsatt undersøkes, 
har EFT-tapping blitt 
brukt til å behandle 
mennesker med 
angst og personer 
med posttraumatisk 
stresslidelse (PTSD).

 ! En studie fra 
2016 sammenliknet 
effektiviteten ved å 
bruke EFT -tapping 
over standardbe-
handling for angst. 
Studien konkluderte 
med at det var en 
betydelig nedgang 
i angstsymptomer 
sammenliknet med 
deltakere som mot-
tok annen type pleie.

 ! Videre forskning 
er fortsatt nødvendig 
for å sammenlikne 
EFT -behandling 
med andre kognitive 
terapiteknikker.  
Kilde: Studien,  
Healthline.com

POSITIV TIL BEHANDLINGSPRINSIPPET: Harald Hrubos-Strøm er overlege og forskningsgruppeleder 
ved Øre-, Nese-, Halsavdelingen på Akershus Universitetssykehus og førsteamanuensis på institutt 
for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Foto: Kristian Ridder-Nielsen

ner ikke selv til metoden.
– Jeg skrev om slike kombinasjoner i 

boka mi «Sov godt», og planlegger nå i et 
EU-finansiert prosjekt på Akershus Uni-
versitetssykehus å se på effekten av hvor-
dan fokus på muskler og sanser i munn og 
ansikt påvirker søvn, forteller han.

Det viktigste, skal man ha suksess med 
metoden, tror han – er å klare å følge be-
handlingen, og å være avslappet når man 
begynner. 

– Personer som gjør øvelser som skal 
bedre et symptom får ikke effekt om de 
øver for lite, men det er også mulig å bli så 
fokusert på å følge en behandling at man 
blir stresset av selve behandlingen, sier 
han.

Hrubos-Strøm sier at det ser ut til at fo-
kus på muskler i ansikt og svelg gjør sanse-
ne mer responsive også når vi sover, men 
nøyaktig hvordan «tappingen» påvirker vil 
han ikke spekulere på.

For deg som sliter med søvnen råder 
han til å fokusere både på ulike råd og øvel-
ser som finnes for å sovne, men også for å 
mestre dager etter netter med dårlig søvn.

Han anbefaler å legge seg og stå opp 
til samme tid.

SØVN

NI  
PUNKTER: 
Innenfor 
«EFT tap-
ping» er det 
ni punkter 
på kroppen 
som skal 
trykkes på. 
Foto: NTB

FEM RÅD FRA 
SØVNEKSPERTEN
Nevrofysiolog Charlotte Boc-
cara er spesialist på søvn og 
hukommelse og søvnforsker ved 
institutt for medisinske basalfag 
ved Universitetet i Oslo. Her er 
hennes fem beste råd:
1. Holde en sunn og regelmessig 
livsstil med god aktivitet på dagtid.
2. Spise til faste tider (ikke for 
seint).
3. Sørg for å legge deg hver kveld 
og stå opp ca. samme tid.
4. Ikke stress over at du ikke sover 
på toppen av det opprinnelige stres-
set. Kroppen din vil hjelpe deg å få 
den søvnen du trenger, og etter en 
dårlig natt sover du vanligvis mer 
natta etter.
5. Hvis søvnproblemer og stress er 
overveldende, snakk med legen din. 
– Hvorfor påvirker stress?
– Stress er innebygd i systemet vårt 
for å holde seg våken for å være 
klar til å reagere på farlige situa-
sjoner. Mens vi er våkne, hoper det 
seg litt etter litt opp i kroppen vår 
søvnframkallende stoffer, som på 
et tidspunkt vil nå en mengde som 
er høy nok til å overvinne effekten 
av «våkenfremmere». Når vi er 
stresset, aktiveres våre våken-
fremmere sterkere, noe som hever 
terskelen for å sovne, forklarer 
Charlotte Boccara.
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SLIK GJØRES MEDITASJONS- 
TEKNIKKEN «EFT TAPPING»
1. FINNE PROBLEMET
Identifiser det du bekymrer deg for. Dette er 
fokuspunktet ditt mens du trykker. Fokuser 
på ett problem om gangen.

2. TESTE INTENSITETEN
Angi et målnivå for intensitet. Dette er vur-
dert på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er det 
sterkeste. Skalaen vurderer følelsesmessige 
eller fysiske smerter og ubehag du føler. Hvis 
din intensitet var 10 før du tappet og endte 
på 5, har du oppnådd et forbedringsnivå på 
50 prosent.

3. SETNINGEN
Før du trykker på punktene, skal du si en set-
ning som forklarer hva du vil ta tak i. Den 
skal fokusere på to mål: å anerkjenne proble-
met, og å akseptere deg selv til tross for det.
Setningen bygges opp som dette: «Selv om 
jeg har denne (frykten, bekymringen, pro-
blemet), godtar jeg meg selv helt og fullsten-
dig».

Et eksempel: «Jeg er lei meg for at jeg 
gjorde denne feilen, godtar jeg meg selv helt 
og fullstendig».

Den skal ikke romme andres problemer, 
da skal det i så fall fokuseres på hvordan det 
får deg til å føle deg. Da kan man eventuelt 
si: «Selv om jeg er trist og X er syk, godtar jeg 
meg selv helt og fullstendig.»

4. TAPPINGEN
Trykkingen rettes mot ni meridian-punk-
ter, dette kommer fra fundamentet i kinesisk 
medisin, og blir beskrevet som «et usynlig 
nettverk som binder kroppen sammen til 
en helhet.» 

Metoden kan likne på akupunktur, men 
i stedet for nåler bruker man trykkmassasje 
for å stimulere kroppens meridian-punkter.

Det er 12 store meridianer på hver 
side av kroppen og som tilsvarer et in-
dre organ.

 
EFT fokuserer på disse ni: 
1. Karate chop – utsida av hånda mellom 
lillefinger og håndledd – tynntarmsmedian
2. Toppen av hodet – styringsmedianen
3. Øyenbryn – blæremedian
4. Siden av øyet – galleblæremedian
5. Under øyet – magemeridianen
6. Under nesa – «governing vessel»
7. Haken – styringsmedianen
8. Begynnelsen av kragebeinet – nyreme-
dianen
9. Under armen – miltmeridianen
 
Trykk på det første punktet, samtidig som 
du sier setningen tre ganger.

Deretter trykker du på hvert av de føl-
gende punktene sju ganger og beveger deg 
nedover kroppen i denne stigende rekkeføl-
gen: Toppen av hodet, øyenbryn, på siden av 
øyet, under øyet, under nesa, hake, begyn-
nelsen av kragebeinet, under armen.

Etter å ha trykket på punktet under ar-
men, avslutter du øverst på hodepunktet.
Mens du trykker på punktene i stigende 
rekkefølge, sier du en påminnelses-setning 
igjen for å holde fokus på problemområdet 
ditt.

Hvis hovedsetningen er «Selv om jeg er 
redd for å gjøre feil på jobben, godtar jeg 
meg selv helt og fullstendig», kan påmin-
nelses-setningen være «Det jeg føler når jeg 
er på jobb». Gjenta dette to eller tre ganger.

5. SISTE INTENSITETEN
Helt til slutt, vurderer du intensitetsnivået 
du brukte på en skala fra 0 til 10, og sam-
menlikner resultatene med ditt opprinnelige 
intensitetsnivå. Noter gjerne. Hvis du ikke 
har nådd 0, gjentar du denne prosessen til 
du gjør det. 
Kilde: Healthline.com
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