
Utvärdering av stress- och sömnskolor  

I NorBet blogg har vi tidigare skrivit om sömnskolorna som ges av 

psykologprogramstudenter på olika hälsocentraler runt om i Umeå. Sömnskolan har också en 

systerskola som handlar om stresshantering och som följaktligen kallas Stresskolan. 

Stresskolan har samma upplägg som sömnskolan, och består av fyra delar; beteende, 

kognition, acceptans och fysiologi. Beteendedelen behandlar vikten av återhämtning och hur 

man kan öka återhämtningsrepertoaren; livsstil inklusive fysisk aktivitet, kost och 

sömnhygien och problemlösning och relevanta beteenden relaterade till värderad riktning. 

Den kognitiva delen inkluderar progressiv avkoppling, mindfulness och defusion av tankar 

(dvs att avskilja sig från påträngande tankar). Acceptans tränas för att patienterna ska lära 

sig relevanta affektiva svar på olika stimulin och dessutom förklaras stressens fysiologi och 

vitsen med stress. 

Det är viktigt att den vård som bedrivs är både kvalitetssäkrad och evidensbaserad. Stress- 

och sömnskolorna vilar därför på vetenskaplig grund och, i synnerhet vad gäller 

sömnproblematik, finns det mycket evidens för att kognitiv beteendeterapi (KBT) fungerar. 

En fördel med stress- och sömnskolorna är att de är korta behandlingar om fyra veckor och 

att de ges i grupp av psykologprogramstudenter. Det här gör dem mycket kostnadseffektiva 

samtidigt som de bidrar på ett ovärderligt sätt till psykologernas utbildning genom praktisk 

träning i en verklig kontext. Men gör de nytta för patienterna? Det vill vi ta reda på i den 

utvärdering som vi har kommit att kalla HUSS-projektet. 

HUSS-projektet  

Projektet Hälsa, Utbildning, Stress och Sömn, eller HUSS-projektet kort och gott, finansieras 

av AFA försäkring, och pågår till år 2022. Projektet består av två delar, där utvärderingen av 

stress- och sömnskolorna är en del och en annan del består i att ta fram förklaringsmodeller 

för hur sambandet mellan stress, sömn och hälsa ser ut – något som är outforskat i dagsläget. 

Stress- och sömnskolorna  

Utvärderingen av stress- och sömnskolorna har en så kallad praktikbaserad, longitudinell 

design med naturligt förekommande grupper. De två interventionsgrupperna, dvs stress- och 

sömnskolorna (som ges av psykologprogramstudenterna på termin fem) kontrasteras mot 

fyra kontrollgrupper. Kontrollgrupperna består av (i) patienter som får ordinarie behandling 

(medicinering eller allmän rådgivning) för stress- och sömnproblem vid hälsocentraler som 

inte deltar i stress- och sömnskolesamarbetet och (ii) individbaserad KBT (ca 15 

sessioner/termin) för stressproblem respektive sömnstörningar administrerade av 

psykologstudenter på terminerna åtta och nio på Psykologmottagningen vid Institutionen för 

psykologi. 

Genom denna design kommer vi kunna jämföra stress- och sömnskolegrupperna med 

avseende både på behandling som ges av hälsocentralerna och på individuell behandling som 

ges av psykologstudenter. Data kommer att samlas in under två år och består av ett batteri av 

validerade frågeformulär om upplevd stress, sömn, utmattning, ångest, depression, 

somatiseringssymtom och allmän hälsa. Frågebatteriet ges till samtliga som har samtyckt till 

att delta, före och efter behandling. Det ges både direkt efter avslutad behandling, för att 

studera korttidseffekter, och efter tre och 12 månader efter behandling, för att se om en också 

har effekt på längre sikt. 

Dessutom samlas data in om individuell, relationell och social funktion samt om terapeutisk 

allians före och efter varje behandlingssession. Data om demografi, medicinering, diagnos  



etc. samlas också in. I en uppföljningsintervju kommer deltagare få möjlighet att berätta mer 

om hur de upplevde behandlingarna och vilka för- och nackdelar den hade. 

Förklaringsmodeller  

HUSS-projektets andra del, den om förklaringsmodeller för stress, sömn och hälsa, bygger på 

Miljöhälsostudien i Västerbotten (Västerbotten Environmental and Health Study; VEHS). 

VEHS är en befolkningsbaserad hälsoundersökning vars av vuxna (18-79 år). Förutom 

enskilda frågor, används samma validerade frågebatteri som i utvärderingen av stress- och 

sömnskolorna. VEHS har samlat in data i tre datavågor, under 2010, 2013 och 2016 och har 

mynnat ut i många framgångsrika projekt. I vår studie studerar vi exempelvis hur stress och 

sömn hänger ihop med både mentala och somatiska besvär, om sambanden ser olika ut i 

olika grupper (t ex kön och ålder) och om det finns något tydligt mönster i vad som kommer 

först, stressproblematik, sömnproblematik, eller andra hälsoproblem eller om det kan ta 

olika vägar, kanske beroende på vilken grupp man tillhör. 

Framtiden  

HUSS-E  

I skrivandes stund söker vi medel tillsammans med Region Västerbotten för att finansiera en 

utvärdering av att ge stress- och sömnskolorna online, dvs som e-hälsa. Digitaliseringen har 

ju fått sig en skjuts av covid-19-pandemin och genom att ge vård online ökas möjligheterna 

för att ge likvärdig vård, inte bara i ett glesbefolkat län som Västerbotten, utan också till 

patienter som av olika anledningar har svårt att ta sig till sjukhus och hälsocentraler trots att 

de bor i stan. 

Prevention i skolor  

Det är glädjande att många inom skolvärlden har hört talas om stress- och sömnskolorna och 

är intresserade av våra psykologprogramsstudenters tjänster. Därför startar vi upp stress- 

och sömnskolor på en gymnasieskola och en folkhögskola i höst. Detta tjänar ett oerhört 

angeläget syfte att i ett tidigt skede i ungdomars liv lära dem om centrala aspekter av både 

hur deras själsliv och kroppar fungerar och hur de kan påverka dessa. Här skapar vi verkligen 

möjlighet för prevention och lägger därmed en grund för en friskare befolkning. Vi avser söka 

forskningsfinansiering för att utvärdera även denna del. 

Kontakt  

Vi som driver HUSS-projektet är docent Maria Nordin (projektledare), docent Anna 

Sundström, doktor Camilla Hakelind, psykolog Anna Höglund, doktorand/psykolog Per 

Höglund och professor Steven Nordin. Vi arbetar alla vid Institutionen för psykologi på 

Umeå universitet och vill du ha mer information så kontakta gärna Maria på 

maria.nordin@umu.se. 


