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De fleste av oss har kjent på den håpløse 
følelsen av å ikke få sove. Man vrir seg 
i senga, tankene kverner rundt i hodet 
– og klokka tikker av sted.

De lange timene i våken tilstand under 
dyna kan nok kjennes litt ensomt, men de 
som sliter med søvnvansker er på ingen 
måte alene. Det rammer faktisk så mange 
som en av tre nordmenn, ifølge Helsedirek-
toratet, og hele 15 prosent av befolkningen 
lider av kroniske søvnproblemer.

Men hvordan får man egentlig sove når 
man har hodet fullt av bekymringer, og 
hva gjør man når man våkner opp midt på 
natta?

– Gir følelse av kontroll
Psykologene Lina Elise Hantveit og Line 
Rustberggaard leder Søvnskolen ved 
Lovisenberg sykehus. De har skrevet boka 
«Søvnskolen – 6 uker til god søvn» for å 
hjelpe leserne med å bryte ut av uheldige 
tankemønstre som kan ødelegge nattesøv-
nen.

Hantveit forklarer overfor Dagbladet at 
karantenetida framover kan veie litt tyngre 
på noen. Mens noen sliter med mye innetid 
og lite ytre stimuli, er det andre som merker 
at bekymringstankene holder dem våkne 
om natta.

– Kjernen i all be-
kymring handler om 
framtid, og framtida 
vet vi jo ikke egentlig 
så mye om. En måte å 
prøve å få kontroll er 
altså å bekymre seg, 
planlegge og se for seg. 
Det gir en følelse av å 
ha kontroll, men det 
er jo egentlig psykologisk, legger hun 
til.

Jo mer emosjonelt ladet bekymringene 
er, desto vanskeligere blir det dessuten å 
skyve dem unna når man prøver å sove.

– I denne tida, for eksempel, hvis noen 
har eldre foreldre eller folk de kjenner som 
er i risikogruppa som de er veldig knytta til, 
kan det være vanskelig å fokusere på noe 
annet siden det er så emosjonelt ladet. Sam-
tidig er det ikke så mye man får gjort med 
det utenom det myndighetene anbefaler, 
sier Hantveit.

Kontortid for bekymringene
Likevel finnes det gode råd fra ekspertene 
hvis tankekverna går utover nattesøvnen, 
og noe av det første man burde gjøre er å 
identifisere og akseptere bekymringene.

– Dersom man ønsker å bekymre seg 
mindre, er det nødvendig å først legge 
merke til tankene. Litt av problemet er jo 
at mange er så vant til å bekymre seg, og 
gjør det nesten hele tida: Mens de dusjer, 
lager mat eller går tur. Da må de øve seg på 
å kjenne igjen bekymringstankene før de 
kan gjøre noe konkret med dem, forklarer 
Rustberggaard.

Deretter kan man lære seg å henvise de 
urolige tankene til et annet tidspunkt – eller 
det som Rustberggaard kaller «kontortida».

– Når tankene kommer før man skal sove 
eller midt på natta, er det lurt å legge merke 
til dem og heller tenke «hei, der var du 
igjen, kom tilbake i kontortida», anbefaler 
hun.

– Kan ikke tvinge dem bort
Det er nettopp her mange som sliter med 
søvnvansker gjør feil når de begynner med 
den såkalte bekymringsutsettelsen.

– Mange tror at de skal slutte å 
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VÅKEN?: Hele en av tre nordmenn    
sliter med søvnvansker, ifølge Helse-
direktoratet. Heldigvis finnes det 
gode teknikker for dem som ligger 
våken om natta med hodet fullt av 
tanker. 
Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
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tenke på det som uroer dem, men 
man kan jo ikke tvinge bort tanker. 

Det er essensielt at man skjønner dette, 
aksepterer at det kommer utrolig mange 
tanker, og heller lære seg hvordan man 
forholder seg til dem, understreker hun.

Det urolige tankespinnet kan altså av-
brytes med et bestemt «greit, her er dere, 
kom tilbake senere».

Rustberggaard anbefaler å sette av 
et spesielt tidspunkt på dagtid hvor 
man forholder seg litt mer til disse 
tankene. Klokka fem, for eksempel, 
kan være et greit tidspunkt for dette.

– Men det er ikke meningen at man 
skal bruke denne tida til å bekymre seg 
voldsomt. Når klokka er fem, er det tross 
alt ikke sikkert at man har disse bekym-
ringene lenger. Selve poenget er hvordan 
man forholder seg til tankene utenom 
kontortida, understreker hun.

Sorter tankene
Hvis bekymringene melder seg som 
vanlig innenfor tida man har satt, er det 
likevel ikke så gunstig å sette seg ned for å 
bekymre seg så mye som mulig.

Rustberggaard foreslår at man heller 
sorterer disse bekymringene i to katego-
rier: De man kan gjøre noe med nå og de 
man ikke kan gjøre noe med.

– Noen håndfaste ting kan vi gjøre noe 
med. Betale regninger, for eksempel, eller 
skifte dekk på bilen. Men det man ikke 
kan gjøre noe med er jo gjerne det folk 
ofte tenker på, sier hun.

Det kan for eksempel være be-
kymringer rundt sykdom, søvn eller 
menneskene rundt oss.

– Dette kan man ikke si eksakt hvor-
dan man løser, men det er viktig å jobbe 
med å akseptere at vi ikke har kontroll 
over alt i livet. Det er mye som er usik-
kert, understreker psykologen.

– Finn løsninger
Det er nettopp i disse tider hvor mange 
jobber hjemmefra eller sitter i hjem-
mekarantene, at den faste strukturen 
ofte faller vekk og tankene får litt friere 
spillerom.

Men istedenfor å la tankene kverne 
rundt det man ikke kan gjøre noe med, 
anbefaler Rustberggaard at man heller fo-
kuserer på å finne løsninger der man kan:

– Hvis man har et inntektstap, er det 
kanskje andre ting man kan gjøre for 
å generere inntekt? Prøv å legg opp en 
struktur å forholde deg til, råder hun.

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved UiB 
påpeker også viktigheten av en løsnings-
orientert holdning til bekymringene:

– Det er forståelig at folk bekymrer seg 
litt for tida, og det å bekymre seg er jo en 
normal respons. Det er ikke utenkelig at 

søvnen blir negativ av dette, sier han.
Bekymring kommer likevel til å 

gjøre lite nytte for søvnkvaliteten, og 
ifølge Bjorvatn er det langt bedre å 
ta seg av de urolige tankene lenge før 
man har tenkt til å legge seg.

– Det er et godt prinsipp. Sett av en 
halvtime til å gå gjennom problemstil-
linger, skriv dem ned, og legg ved forslag 
til løsninger. Bare pass på at du ikke gjør 
dette i senga, legger han til.
  Når man først er i gang med å sette ord 
på bekymringer og problemer, kan man 
også ta i bruk en litt mer utradisjonell 
metode:

– Gi dem en melodi. Det er en teknikk 
som kanskje ikke passer for alle, men å 
synge bekymringene skaper distanse til 
tankene, forklarer Hantveit.

Tankene kommer tross alt til å 
komme og gå, og det er ikke stort 
man kan gjøre med dem – men ved 
å gi dem en melodi, setter man også 
et litt humoristisk preg på det som 
uroer en.

– Skriv dem ned og syng dem til me-
lodien «Glade jul,» for eksempel, foreslår 
psykologen. Det skaper humor og distan-
se, og er hele hensikten med å forholde 
seg til uroen på en litt annen måte.

– Stå heller opp
Noen ganger uteblir likevel søvnen selv 
om man har lagt opp en strukturert 
hverdag, forsøkt å henvise tankene til et 
annet tidspunkt eller til og med sunget ut 
bekymringene sine.

Det kan være at de ikke respekterer 
besøkstida – eller at man rett og slett har 
fått negative assosiasjoner til det å legge 
seg.

– Når man har slitt med søvnvan-
sker en stund, kan det bygges opp 
forventninger om at man ikke kom-
mer til å få sove. Da er det lurt å stå 
opp etter rundt 20 minutter, råder 
Rustberggaard.

BEDRE SØVN: Det er viktig å distansere seg fra bekymringstankene for å bedre natte-
søvnen, påpeker psykologene Line Rustberggaard og Lina Hantveit. Foto: Sturlason
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Hvis man blir liggende mye i senga 
uten å sove, opprettholder man nemlig 
denne assosiasjonen, og da kan innsov-
ningen bli ennå vanskeligere i framtida.

– Stå heller opp og gjør noe kjedelig 
uten sterk belysning, og prøv å legg deg 
igjen innen en halvtime, understreker 
hun.

Hantveit anbefaler at man gjør noe 
helt dagligdags og ganske monotont som 
for eksempel å tømme oppvaskmaskina 
eller lese en bok:

– Da tvinger du fokuset over på noe 
annet, og får litt avstand fra tankene.

Viktig å komme seg ut
Uansett hvor annerledes hverdagen blir 
framover, er det også essensielt å holde 
fast ved de vanlige rutinene så godt det 
lar seg gjøre, ifølge psykologene. Det kan 
nemlig ha en del å si både for nattesøvnen 
og den psykiske helsa generelt:

– Rutiner er utrolig viktig og ofte 
undervurdert i forbindelse med 
psykisk helse. Aldri ha en dag uten en 
plan, slår Rustberggaard fast.

Hantveit anbefaler gåturer ute i frisk 
luft og moderat trening hvis man plages 
av urolige tanker:

– I disse tider er det viktig å komme 
seg litt ut og få lys tidlig på dagen, men 
likevel unngå folkemengder og forholde 
seg til myndighetens råd. Det kan bidra 
til bedre søvn, understreker hun.

Trening har dessuten en veldig 
gunstig effekt både på søvn og plag-
somme bekymringstanker.

– Når man går en stille og rolig tur, kan 
jo fort tankene komme tilbake. Men hvis 
man løper eller sykler, får man mer fokus 
over på den aktiviteten man driver med. 
En pause fra tankene gir distanse, og da 
kjennes det kanskje annerledes når man 
kommer hjem og tar seg en dusj, forkla-
rer Hantveit

– Ha en avslappa holdning
Selv om søvnvansker er relativt vanlig, 

!

er det likevel veldig individuelt hva som 
forårsaker dem – og problemene kan 
dessuten endre seg i takt med alderen.

– Mange sliter med at det tar tid før 
man sovner, at man sover urolig og at 
man våkner tidlig på morgenen. Inn-
sovningsvansker er vanligst hos yngre 
personer med depresjon, mens eldre 
ofte opplever å våkne opp om natten, for-
klarer søvnforsker Janne Grønli ved UiB 
overfor Dagbladet.

Uansett hvor frustrerende det kan 
være å våkne et par timer før vekkerklok-
ka ringer, anbefales det å holde hodet 
kaldt.

– Det er veldig viktig å ha en avslap-
pa holdning til det å våkne. Hvis man 
umiddelbart ser på klokka og tenker «å, 
nei, jeg kommer ikke til å sovne igjen, nå 
kommer jeg til å være trøtt i morgen», ak-
tiveres man. Da blir det også vanskeligere 
å sovne igjen, kommenterer Rustberg-
gaard.

Opplever bedring
Psykologene forklarer at noen av pasien-
tene på kurset deres er eldre kvinner som 
har slitt med søvnvansker i mange år. 
Noen har slitt med det i så mange som 20 
eller 30 år.

Men også disse opplevde en sterk be-
dring ved å bruke søvnteknikkene.

– Noen av dem har jo ikke sovet skik-
kelig i løpet av denne tida, men er likevel 
i jobb og har et familieliv. De er veldig 
motivert og ønsker å mestre det selv. Der 
har vi flere som er på strenge restriksjo-
ner, og som opplever uke for uke at det 
blir bedre, sier Hantveit.

Restriksjoner betyr at pasienten be-
grenser antall timer hun eller han ligger i 
senga. Hvis noen knapt klarer å sove mer 
enn tre timer per natt, hjelper det heller 
ikke om de blir liggende der hele natta.

– De fleste starter med fem og en halv 
time. Men hvis de er veldig motivert, kan 
de velge å være på en strengere restrik-
sjon. Hvis du sover to til tre timer, er 
dette kanskje gunstigere, sier hun.
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