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Bakgrund 
Det är så skönt att få sova gott. Vi vet alla vad sömnen betyder för vårt välmående och vi har 

alla erfarit sömnbrist och dess konsekvenser. Om vi inte har sovit bra under några nätter blir 

vi lättirriterade och sura, vi får svårt att koncentrera oss och komma ihåg saker, och vi kanske 

känner oss nedstämda och rent av har värk i kroppen. 

Sömnen är livsviktig. Forskning visar att störd sömn över längre tid ökar risken för 

depression, hjärt-kärlsjukdom och andra fatala sjukdomar. Sömn är stressens motsats 

eftersom sömnhormonet melatonin och daghormonet kortisol inte kan vara aktiva samtidigt. 

Därför ger god sömn en välbehövlig vila från en stressig vardag. Men under nattens sömn, 

när vi upplever att vi får vår vila, jobbar kroppen ändå för fullt med att återhämta och bygga 

upp sina celler, rensa hjärnan från slaggprodukter och förstärka minnen och lindra känslor.  

Ungefär en tredjedel av den västerländska befolkningen lider av sömnstörningar. Det innebär 

att många känner sig irriterade och mår dåligt varje dag, och det betyder att många inte får 

den återhämtning de behöver för att kunna hålla sig friska och arbetsföra. Sömnstörningar 

går i de allra flesta fall att åtgärda, men man bör inte sätta in sömnläkemedel som bot 

förutom under en mycket kort tid om någon verkligen måste få vila. Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) anses vara den metod som hjälper bäst mot störd sömn och studier visar på långsiktiga 

positiva effekter av KBT på sömnstörningar (Trauer m fl 2015; Maness, 2015). 

Syfte 
Eftersom god sömn har nära samband med god hälsa och så många personer i den generella 

befolkningen har sömnproblem, så är en kort och kostnadseffektiv behandling något 

önskvärt. Vid Umeå universitet får studenterna på Psykologprogrammets femte termin leda 

grupper av patienter med sömnproblem i en kort KBT-baserad behandling för att lära 

patienterna att sova igen. Detta görs i samarbete med fyra hälsocentraler och en 

företagshälsovård.  

Så här går sömnskolan till 
Psykologprogramstudenterna arbetar i par och får en gedigen utbildning i sömnskolan på 

universitetet innan de går ut på hälsocentralerna där de har en psykolog som handledare. 

Studenterna träffar patientgrupperna en gång i veckan i det som kallas Sömnskolan. 

Sömnskolan omfattar fyra veckor och omfattar 8–10 patienter per grupp. Patienterna 

rekryteras från de som uppger sig ha sömnproblem, oavsett diagnos. Psykologstudenterna 

undervisar patienterna under 2 * 45 minuter på hälsocentralerna. Under dessa sessioner ges 

psykoedukation (utbildning) om sömn.  

Psykoedukationen handlar om stimuluskontroll (dvs att se till att man tar bort alla störande 

stimulin och sover i ett mörkt, tyst och svalt rum); sömnrestriktion (dvs att bara ligga i 

sängen så många timmar som man anser att man sover per natt och ökar dessa timmar i takt 

med att man börjar sova bättre); tankedefusion (dvs att jobba med inställningen att tankar 

bara är tankar och kunna bortse från dem eftersom störande tankar är väldigt vanliga just när 

man ska sova och slappnar av); vikten av tid för att varva ner innan insomning samt 

mindfulness och avslappning. En relativ stor del av behandlingen handlar också om rutiner 

för att underlätta insomnandet och sömnen. Dessutom får patienter hemläxor att genomföra 

till nästa tillfälle. 

Resultat från en pilotstudie visar att sömnskolan har en positiv påverkan inte bara på 

sömnen utan också på både psykiska problem, så som utmattning, depression och ångest och 



på kroppsliga besvär, så som värk. En utvärdering är på gång och presenteras i nästa inlägg 

här på Norbet Webb. 
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