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BaggrundBaggrund

�� SSøøvnlvnløøshed er et udbredt problem, som medfshed er et udbredt problem, som medføører rer 

forringet livskvalitetforringet livskvalitet

�� Medicinsk behandling hjMedicinsk behandling hjæælper plper påå kort, men ikke pkort, men ikke påå

lang sigt (afhlang sigt (afhæængighed)ngighed)

�� Der er for lidt fokus pDer er for lidt fokus påå psykologisk behandling, som psykologisk behandling, som 

virker langsommere, men i lvirker langsommere, men i læængere tidngere tid
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Mit Mit æærinderinde

Jeg vil vise at :Jeg vil vise at :

�� SSøøvnproblemer skal adresseres svnproblemer skal adresseres sæærskilt, uanset om rskilt, uanset om 
de er sekundde er sekundæære til en anden lidelsere til en anden lidelse

�� Psykologisk behandling virker Psykologisk behandling virker 

�� Vi skal vVi skal væære mere opmre mere opmæærksomme prksomme påå psykologiske psykologiske 
interventioner ved sinterventioner ved søøvnproblemervnproblemer

�� Forebyggelse er vigtigForebyggelse er vigtig
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ProgramProgram

�� BaggrundBaggrund

�� Definition pDefinition påå ssøøvnlvnløøshedshed

�� PrimPrimæær sr søøvnforstyrrelsevnforstyrrelse

�� SSøøvnforstyrrelser ved fysisk lidelsevnforstyrrelser ved fysisk lidelse

�� SSøøvnforstyrrelse ved psykisk lidelsevnforstyrrelse ved psykisk lidelse

�� Assessment af sAssessment af søøvnproblemervnproblemer

�� Psykologiske behandlingsmetoderPsykologiske behandlingsmetoder

�� Evidens for disseEvidens for disse

�� ForebyggelseForebyggelse
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Flere typer sFlere typer søøvnproblemervnproblemer

�� Indsovnings insomniIndsovnings insomni

�� SSøøvnopretholdelses insomnivnopretholdelses insomni

�� Tidlig opvTidlig opvåågnengnen
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Definition pDefinition påå ssøøvnforstyrrelsevnforstyrrelse

�� SSøøvnen er dvnen er dåårlig >3 nrlig >3 næætter om ugentter om ugen

�� Det tager > 30 min. at falde i sDet tager > 30 min. at falde i søøvn vn 

�� Natlige opvNatlige opvåågninger varer > 30 mingninger varer > 30 min
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Det tidsmDet tidsmææssige forlssige forløøbb

�� Akut sAkut søøvnlvnløøshed < 1 mshed < 1 måånedned

�� Episodisk sEpisodisk søøvnlvnløøshedshed

�� Kronisk sKronisk søøvnforstyrrelse >1 mvnforstyrrelse >1 mååned (6 mdr.)ned (6 mdr.)
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PrimPrimæær sr søøvnlvnløøshedshed

�� PsykoPsyko--fysiologiskfysiologisk ssøøvnlvnløøshedshed

�� Subjektiv sSubjektiv søøvnlvnløøshedshed

�� IdeopatiskIdeopatisk ssøøvnlvnløøshedshed

�� Er ikke symptom pEr ikke symptom påå en underliggende en underliggende 
medicinsk eller psykiatrisk lidelse   medicinsk eller psykiatrisk lidelse   

The International The International ClassificationClassification ofof
SleepSleep DisordersDisorders
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Andre sAndre søøvnforstyrrelservnforstyrrelser

�� SSøøvnapnvnapnøø

�� NarkolepsiNarkolepsi

�� Restless legsRestless legs

�� Natlige ben bevNatlige ben bevæægelsergelser

�� DDøøgnrytmeforstyrrelsergnrytmeforstyrrelser

�� Parasomnier Parasomnier 
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SekundSekundæær sr søøvnforstyrrelsevnforstyrrelse

�� PPåå grund af fysisk sygdomgrund af fysisk sygdom

�� PPåå grund af psykisk lidelsegrund af psykisk lidelse

�� PPåå grund af medicingrund af medicin
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Medicinske lidelserMedicinske lidelser

�� SmertetilstandeSmertetilstande

�� CancerCancer

�� LungelidelserLungelidelser

�� HjertelidelserHjertelidelser

�� StofskifteStofskifte--sygdommesygdomme

�� Reflux i spiserReflux i spiserøøretret

�� KlKløøende hudsygdomende hudsygdom

�� ØØget vandladningstrangget vandladningstrang
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Psykiatriske lidelserPsykiatriske lidelser

�� Affektiv lidelseAffektiv lidelse

�� AngstlidelserAngstlidelser

�� Posttraumatisk stressPosttraumatisk stress--syndromsyndrom

�� Psykotiske tilstandePsykotiske tilstande

�� ADHDADHD

�� DemensDemens

�� MisbrugMisbrug
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Medicin, der pMedicin, der pååvirker svirker søøvn vn 

�� PrednisolonPrednisolon

�� Vanddrivende medicinVanddrivende medicin

�� Midler mod krMidler mod krææft ft 

�� BlodtryksnedsBlodtryksnedsæættende ttende 

medicinmedicin

�� Nyere antidepressiva (SSRI) Nyere antidepressiva (SSRI) 
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AssessmentAssessment

Objektive mObjektive mååll

Polysomnografi og actigrafiPolysomnografi og actigrafi

SelvSelv--rapporteringsrapporterings--skemaerskemaer

�� DepressionsDepressions--screeningscreening

�� AngstAngst--screeningscreening

�� Vurdering af kognitioner om sVurdering af kognitioner om søøvnvn

�� SSøøvndagbog vndagbog 

Somatisk undersSomatisk undersøøgelse ved egen lgelse ved egen læægege
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Eksempel pEksempel påå patient spatient søøvndagbogvndagbog
Downloades fra Downloades fra www.dap.dkwww.dap.dk

Inden du soverInden du sover MandagMandag TirsdagTirsdag OnsdagOnsdag TorsdagTorsdag FredagFredag LLøørdagrdag SSøøndagndag

Hvordan har du haft det Hvordan har du haft det 

fføølelsesmlelsesmææssigt i dag?ssigt i dag?

Har du vHar du vææret trret trææt?t?

Tog du en lur, hvornTog du en lur, hvornåår/tid?r/tid?

Gjorde du noget for at mindske Gjorde du noget for at mindske 

stress i dag?stress i dag?

Motion, hvornMotion, hvornåår/tid?r/tid?

Social aktivitet/hvornSocial aktivitet/hvornåår?r?

Drak du kaffe/te i lDrak du kaffe/te i løøbet af bet af 

dagen, antal kopper. Hvorndagen, antal kopper. Hvornåår r 

drak du den sidste kop?drak du den sidste kop?

Drak du alkohol, antal?Drak du alkohol, antal?

Hvis du er ryger, hvor mange? Hvis du er ryger, hvor mange? 

Spiser du regelmSpiser du regelmææssigt og til ssigt og til 

ssæædvanlig tid?dvanlig tid?
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NNææste morgenste morgen MandagMandag TirsdagTirsdag OnsdagOnsdag TorsdagTorsdag FredagFredag LLøørdagrdag SSøøndagndag

Hvad foretog du dig denHvad foretog du dig den

sidste time inden du lagde dig?sidste time inden du lagde dig?

Brugte du mental teknik til sBrugte du mental teknik til søøvnvn

eller ved opveller ved opvåågning?gning?

Brugte du afspBrugte du afspæændingsteknik til ndingsteknik til 

at falde i sat falde i søøvn eller ved opvvn eller ved opvåågning?gning?

Tog du sovemedicin/hvornTog du sovemedicin/hvornåår?r?

HvornHvornåår lagde du dig til at sove?r lagde du dig til at sove?

HvornHvornåår vr våågnede du?gnede du?

HvornHvornåår stod du op?r stod du op?

VVåågnede du i lgnede du i løøbet af natten?bet af natten?

Antal gange/varighedAntal gange/varighed

Samlet varighed af nattesSamlet varighed af nattesøøvn og lur?vn og lur?

Sov du godt/middel/dSov du godt/middel/dåårligt?rligt?

FFøøler du dig udhvilet om morgenen?ler du dig udhvilet om morgenen?

Hvad siger din partner om din sHvad siger din partner om din søøvn? vn? 

Er du urolig, snorker duEr du urolig, snorker du

HvornHvornåår sov du ca. ?r sov du ca. ?

Eksempel pEksempel påå patient spatient søøvndagbog (fortsat)vndagbog (fortsat)
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Det kliniske interviewDet kliniske interview

�� Hvordan oplever personen selv sHvordan oplever personen selv søøvnproblemet?vnproblemet?

�� SSøøvnhistorien?vnhistorien?

�� Brug af sovemidler?Brug af sovemidler?

�� GennemgGennemgåå sovemiljsovemiljøø/s/søøvnvanervnvaner

�� Er der tegn pEr der tegn påå andre sandre søøvnforstyrrelser?vnforstyrrelser?

�� Medicinske eller psykiatriske lidelser?Medicinske eller psykiatriske lidelser?



Henny Dyrberg

Psykologiske behandlingsmetoderPsykologiske behandlingsmetoder

�� Psykoeducation om sPsykoeducation om søøvnhygiejnevnhygiejne

�� StimulusStimulus--respons kontrolrespons kontrol

�� SSøøvnrestriktionvnrestriktion

�� AfslapningsmetoderAfslapningsmetoder

�� Formel kognitiv terapiFormel kognitiv terapi

�� MultiMulti--komponent behandling komponent behandling 
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SSøøvnhygiejnevnhygiejne
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SSøøvnhygiejne vnhygiejne 

�� Viden om den normale sViden om den normale søøvnvn

�� FFåå gerne motion gerne motion -- dog ikke sent om aftenendog ikke sent om aftenen

�� Brug tid pBrug tid påå at geare ned inden du gat geare ned inden du gåår i sengr i seng

�� NedsNedsææt koffeint koffein--indtaget om aftenenindtaget om aftenen

�� UndgUndgåå alkohol om aftenenalkohol om aftenen

�� Ryg ikke nRyg ikke nåår du vr du våågner om nattengner om natten

�� UndgUndgåå at sove om dagen at sove om dagen 
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SSøøvnhygiejne (fortsat)vnhygiejne (fortsat)

�� NedsNedsææt vt vææskeske--indtaget om aftenenindtaget om aftenen

�� GGåå ikke sulten eller overmikke sulten eller overmææt i sengt i seng

�� SSøørg for dit sovevrg for dit sovevæærelse har en behagelig relse har en behagelig 

temperatur og er fri for lys/sttemperatur og er fri for lys/støøjj

�� Tag ikke dine problemer med i sengTag ikke dine problemer med i seng

�� StStåå op og gop og gåå i seng pi seng påå samme tidspunktsamme tidspunkt

�� StStåå op hvis du ikke kan sove op hvis du ikke kan sove 
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Stimulus kontrol terapiStimulus kontrol terapi

�� Brug ikke sengen til andet end sBrug ikke sengen til andet end søøvnvn

�� StStåå op og gop og gåå til et andet rum ntil et andet rum nåår du ikke kan sover du ikke kan sove

�� Gentag sGentag såå ofte det er nofte det er nøødvendigtdvendigt

�� Stil vStil væækkeuret til samme tid hver morgenkkeuret til samme tid hver morgen

�� Sov ikke om dagenSov ikke om dagen

�� Forvent forvForvent forvæærring de frring de føørste 2 uger rste 2 uger 

�� GGåå fføørst i seng nrst i seng nåår du er trr du er træætt
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SSøøvnvn--restriktionrestriktion

�� Start med at aftale den tid pt skal bruge i sengen Start med at aftale den tid pt skal bruge i sengen 

�� Beregn dagligt sBeregn dagligt søøvneffektivitets % vneffektivitets % 

�� Den er: total sDen er: total søøvntid/total tid i seng x 100vntid/total tid i seng x 100

�� Der tillades mere tid i seng nDer tillades mere tid i seng nåår sr søøvn % stigervn % stiger

�� Ved sVed søøvn % > 85 i 10 dage gives 15 min vn % > 85 i 10 dage gives 15 min 

�� Falder % < 80 i 10 dage reduceres m. 15 minFalder % < 80 i 10 dage reduceres m. 15 min

�� Hvis 80Hvis 80--85 % ingen 85 % ingen æændringndring

�� Pt skal stPt skal ståå op samme tid hver dagop samme tid hver dag
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Kognitiv model Kognitiv model 

En integrativ model for sEn integrativ model for søøvnlvnløøshed (Morin 1993)shed (Morin 1993)

Insominia

Dysfunkt.

kognitioner

Maladaptiv 

adfærd

Arousal Konsekvens
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Dysfunktionelle kognitionerDysfunktionelle kognitioner

�� Urealistisk opfattelse om sUrealistisk opfattelse om søøvnvn

�� MisattribueringMisattribuering

�� Extern atribueringExtern atribuering

�� OverdrivelseOverdrivelse

�� OvergeneraliseringOvergeneralisering

�� KatastrofetankerKatastrofetanker

�� Selektiv hukommelseSelektiv hukommelse

�� Dikotom tDikotom tæænkningnkning
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Kognitive teknikkerKognitive teknikker

�� Socialisering til den kognitive metodeSocialisering til den kognitive metode

�� Registrere i sRegistrere i søøvndagbogvndagbog

�� SkaleringSkalering

�� BevisfBevisføørelserelse

�� DeDe--katastroferingkatastrofering

�� Kognitiv omstruktureringKognitiv omstrukturering

�� ReRe--attribueringattribuering
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AfspAfspæændingsmetoderndingsmetoder

�� Progressiv muskelafspProgressiv muskelafspæændingnding

�� Passiv afspPassiv afspæændingnding

�� VisualiseringVisualisering

�� Autogen trAutogen trææningning

�� Mindfulness/meditationMindfulness/meditation

�� HypnoseHypnose
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Andre behandlingsmetoderAndre behandlingsmetoder

�� LysLys--terapiterapi

�� AkupunkturAkupunktur

�� Alternativ behandlingAlternativ behandling
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ForskningsresultaterForskningsresultater

��SSøøvnhygiejnevnhygiejne

��VentelistekontrolVentelistekontrol

Multikomponent Multikomponent 

behandlingbehandling

��AfspAfspæændingnding

��PlaceboPlacebo

Kognitiv adfKognitiv adfæærdsterapirdsterapi

��PlaceboPlacebo

��SSøøvnhygiejnevnhygiejne

SSøøvnrestriktion alenevnrestriktion alene

I komb. med sI komb. med søøvnhygiejnevnhygiejne

��PlaceboPlaceboAfspAfspæændingnding

��Progressiv muskelafslapningProgressiv muskelafslapning

��VisualiseringVisualisering

��PlaceboPlacebo

StimulusStimulus--kontrol kontrol 
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Andre fundAndre fund

�� Jo kortere varighed Jo kortere varighed –– jo bedre prognosejo bedre prognose

�� Effekt ved sekundEffekt ved sekundæær r insomniinsomni og medicinsk og medicinsk 
behandling behandling –– men lidt dmen lidt dåårligere prognoserligere prognose

�� Individuel Individuel –– gruppe gruppe -- selvhjselvhjæælpsmaterialelpsmateriale

�� ÆÆldre har lige sldre har lige såå god effekt som andregod effekt som andre



Henny Dyrberg

Metodologiske svaghederMetodologiske svagheder

Der er forskelle i datamaterialet:Der er forskelle i datamaterialet:

�� ForsForsøøgspersoner er bgspersoner er bååde henvist fra egen lde henvist fra egen lææge ge 

eller har reageret peller har reageret påå en annonceen annonce

�� Der er brugt forskellige diagnosekriterierDer er brugt forskellige diagnosekriterier

�� Nogen gange er sovemedicin eksklusionsgrundNogen gange er sovemedicin eksklusionsgrund

�� Der bruges bDer bruges bååde objektive og subjektive mde objektive og subjektive mååll

�� Behandling ikke altid manualiseretBehandling ikke altid manualiseret

�� Forskelligt tidspunkt for followForskelligt tidspunkt for follow--upup
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ForebyggelseForebyggelse

�� IsIsæær ved depression, angst, r ved depression, angst, 
cancer og smertetilstandecancer og smertetilstande

�� IvIvæærksrksæætte behandling stte behandling såå den den 
ikke pikke pååvirker svirker søøvnen negativtvnen negativt

�� Give patienten copingGive patienten coping--strategier strategier 
til at bektil at bekææmpe smpe søøvnlvnløøshedshed
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AfslutningAfslutning

SSøøvnproblemer forsvinder ikke altid, nvnproblemer forsvinder ikke altid, nåår r 

den primden primæære lidelse behandles, derfor skal re lidelse behandles, derfor skal 

de adresseres sde adresseres sæærskiltrskilt

Vi skal bruge og udvikle psykologiske Vi skal bruge og udvikle psykologiske 

behandlingsmetoderbehandlingsmetoder

Forebyggelse er vigtigForebyggelse er vigtig



Tak for jeres Tak for jeres 

opmopmæærksomhedrksomhed

…………. sov godt . sov godt ☺☺


