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Abstrakt 

Sömnproblem har stadigt ökat i befolkningen och är idag ett folkhälsoproblem. Kognitiv 
beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en effektiv behandlingsform vid dessa problem. 
Syfte: Utvärdera en sömnskola, utformad enligt en modell med grund i KBT. Metod: 12 
personer med insomnia deltog i studien. Sömnskolan omfattade 6 grupptillfällen under 10 
veckor. Svårighetsgrad av insomnia skattades med Insomnia Severity Index (ISI). Deltagarnas 
sömnmönster registrerades genom att deltagarna dagligen förde sömndagbok. Vid avslutad 
sömnskola besvarades en enkät om sömnskolans påverkan och nytta. Resultat: Deltagarnas 
sömnmönster hade förändrats. En signifikant (p=0.006) förbättring av skattad svårighetsgrad 
av insomnia, enligt ISI, samt antal uppvaknanden minskade (p=0.005). Insomningstid och 
total sömnlängd visade på en förbättring, men resultatet är inte signifikant. Känslan av 
utsövdhet på morgonen visade ingen skillnad. Tio deltagare upplevde att sömnskolan påverkat 
sömnproblemet och elva uppgav att de hade haft nytta av behandlingen. Deltagarna ansåg att 
sömnskolan gett dem kunskap och verktyg för att förändra sitt förhållningssätt till insomnian. 
Slutsats: Sömnskola med grund i KBT kan vara en effektiv behandlingsmetod för att 
behandla personer med insomnia. 
 

Nyckelord: Insomnia, KBT, sömnproblem, sömnskola, utvärdering.
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 Sömnproblem har stadigt ökat bland Sveriges befolkning sedan 1990-talet och räknas idag 

som ett folkhälsoproblem. Enligt socialstyrelsen (2005) innefattas sömnproblem, oro och 

ångest i gruppen lättare psykiska problem och drabbar ungefär 20-40 % av befolkningen. Fler 

kvinnor (65 %) än män söker hjälp för sömnproblem (Socialstyrelsen, 2005). Forskare 

(Benca, 2005; Morin, 2006) menar att sömnproblem är ett underdiagnostiserat och ofta 

obehandlat tillstånd bland annat på grund av okunskap bland vårdpersonal.  

Sömn definieras som ett tillfälligt tillstånd av förändrat medvetande då man inte längre är lika 

mottaglig för omvärldens signaler. Under sömnen sker återhämtning av såväl kropp som 

hjärna och bildning av stresshormoner avtar. Vidare sjunker puls, blodtryck, hjärnans 

temperatur och metabolism samt en ökning av tillväxthormon sker. Sömn är således viktigt 

för välbefinnande och daglig funktion (Ekstedt, 2005). 

Insomnia är en vanlig form av sömnproblem och definieras enligt Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IV) som svårighet att initiera eller bibehålla sömn eller en 

icke återhämtande sömn, som ger klinisk signifikant oro och försämring i sociala, 

arbetsrelaterade eller andra viktiga funktionsområden (Benca, 2005; Marchini, Coates, 

Magistad & Waldum, 1983). Insomnia påverkar således sömnmönstret, vilket innebär att 

insomningstid (hur lång tid det tar att somna efter sänggående), antal uppvaknanden under 

natten, total sömnlängd, sömnkvalitet samt känsla av utmattning eller utsövdhet på morgonen 

påverkas. Enligt Morin (2006) drabbas många av insomnia under kortare perioder i livet, ofta 

sekundärt till stress och oregelbundna arbetstider. Förekomsten av insomnia ökar med ålder 

och kan förekomma isolerat, men är ofta kopplat till medicinering, miljöfaktorer eller andra 

sjukdomar. Om besvären varat längre tid än en månad föreligger kronisk insomnia, vilket 

2006 drabbade cirka tio procent av den vuxna befolkningen. Effektiviseringar och ökade krav 

från arbetsplatser samt den ökade förekomsten av psykisk ohälsa i samhället är bidragande 

faktorer till ökad förekomst av sömnproblem. Vidare påverkas vårt sömnmönster av dagens 

informationssamhälle med möjlighet till dygnetruntaktiviteter såsom TV, internet och längre 

öppettider inom många branscher. Dessa faktorer kan verka stressande och aktivitetsnivån i 

kroppen ökar som svar, vilket påverkar sömnen negativt (Söderström, 2007). 

Följderna av insomnia kan bli såväl psykiska som somatiska. Sömnbrist får direkt negativ 

inverkan på minne-, koncentration- och prestationsförmåga, vilket medför en ökad risk för 

olyckor (Nilsson et al., 2005). Sambandet mellan insomnia och depression har visat sig vara 

starkt (Turek, 2005). Ekstedt et al. (2006) har funnit ett samband mellan insomnia och 
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utbrändhet samt att ihållande störd sömn och trötthet fördubblar risken att bli 

långtidssjukskriven. Gangwisch et al. (2006) menar att mindre än fem timmars sömn under en 

längre period kan bidra till högt blodtryck. Mallon, Broman och Hetta (2002) har funnit att 

män med insomningsproblem löper tre gånger större risk för död i hjärt- och kärlsjukdomar, 

medan kvinnor med insomningsproblem löper tre gånger större risk för död av ”andra 

orsaker”, jämfört med personer som inte har insomningsproblem. Vidare har samma studie 

visat att långvarigt intag av sömnmedel har ett samband med ökad dödlighet i cancer för män 

och ökad dödlighet av ”andra orsaker” för kvinnor, jämfört med personer som inte ätit 

sömnmedel. I en senare studie av Mallon, Broman och Hetta (2005) har ett samband mellan 

insomnia och förekomst av diabetes bland män påvisats. 

 
Sömnmedel är en vanlig behandlingsåtgärd vid insomnia och placerade sig på en sjunde plats 

bland de vanligaste konsumerade läkemedlen i Sverige under 2006 (Socialstyrelsen, 2006). 

Forskning har visat att sömnmedel förbättrar bibehållandet av sömn, minskar antal 

uppvaknanden under natten eller längden på dem. Sömnmedel har dock visats ha bieffekter 

som sömnighet dagen efter, minnes- och psykomotorisk försämring, risk för tolerans, 

missbruk, beroende samt rebound insomnia, vilket innebär att symptomen förvärras av 

sömnmedel på grund av abstinenssymptom och utsättningsreaktioner (Benca, 2005). 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en ickefarmakologisk behandlingsform som används vid 

insomnia och omfattar olika tekniker för att påverka beteende och kognition (Morin, 2006). 

Enligt Ringdahl, Pereira och Delzell (2004) anses beteendekomponenten av 

behandlingsformen vara effektiv om insomningstid minskas eller den totala sömnlängden 

ökas med minst 30 minuter. Enligt Ringdahl et al. (2004) leder den kognitiva komponenten 

inte nödvändigtvis till ett bättre sömnmönster, men känslan av att vara nöjd över det 

nuvarande sömnmönstret kan ökas. Vidare säger Ringdahl et al. (2004) att KBT vid insomnia 

inkluderar information om god sömnhygien, vilket innebär hur beteende och miljöfaktorer 

kan påverka sömnens längd och kvalitet. Även orealistiska och felaktiga förväntningar på 

sömn kan påverkas genom KBT. Många med insomnia upplever rädsla för att inte kunna 

sova. Patienten kan lära sig hantera detta genom att försöka hålla sig vaken och därigenom 

konfronteras med sin rädsla för sömnlöshet (Morin, Colecchi, Stone, Sood & Brink, 1999; 

Ringdahl el al., 2004). Tillsammans med KBT används vanligen också avspänningsmetoder, 

såsom progressiv avspänning och andningsövningar (Morin, 2006). Syftet med 

avspänningsmetoder är att minska personens stressnivå. Fysisk aktivitet av måttlig intensitet 
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kan förbättra sömnkvalitet och kan därför med fördel användas vid behandling av 

sömnproblem (Ringdahl et al., 2004.) En annan metod för att påverka sömnbeteendet är 

genom sömnbegränsning vilket leder till bättre sömneffektivitet och sömnkvalitet. Det innebär 

att tiden patienten tillbringar i sängen begränsas så att den sovande tiden utgör minst 80 % 

och högst 90 % av den totala tiden i sängen. Stimuluskontroll är enligt Ringdahl et al. (2004) 

ytterligare en teknik för att påverka sömnbeteendet. För att förknippa säng och sömn med 

varandra uppmanas patienten att lämna sängen och sovrummet om sömnen ej infunnit sig 

inom 20 minuter efter sänggåendet. När kraftig sömnighet uppstår får patienten återvända till 

sängen och proceduren upprepas om så behövs. Patienten uppmanas också att stiga upp vid 

samma tidpunkt varje morgon för att erhålla en regelbunden dygnsrytm (Morin et al., 1999).  

 

Forskning har visat att sömnmedelsbehandling och KBT har likvärdiga korttidsresultat vid 

behandling av insomnia (Benca, 2005; Morin, 2006; Ramakrishnan & Scheid, 2007; Smith et 

al., 2002). KBT hade dock en fördröjd effekt i jämförelse med sömnmedel (Benca, 2005). 

KBT har däremot visats ha bättre långtidseffekt samt färre bieffekter, men metoden kräver en 

viss motivation hos patienten samt är mer svårtillgängligt för patienter på grund av få 

utbildade KBT-terapeuter (Benca, 2005; Morin, 2006; Ramakrishnan & Scheid, 2007). Andra 

forskare (Jacobs, Pace-Schott, Stickgold & Otto, 2004; Sivertsen et al., 2006; Wang, Wang & 

Tsai, 2004) menar att KBT är att föredra framför sömnmedel, både på kort- och lång sikt. 

Äldre lider i större utsträckning av bieffekter dagen efter användande av sömnmedel och 

risken för fall och frakturer ökar (Montgomery & Dennis, 2007).  

 

Insomnia är vanligt bland patienter inom primärvården då det förekommer i kombination med 

smärta (Söderström, 2007) och andra sjukdomar (Benca, 2005). Sjukgymnastiska 

behandlingar såsom avspänning, mindfullness samt fysisk aktivitet har enligt Ringdahl et al. 

(2004) positiv inverkan på insomnia, varför sjukgymnasten också kan ha en aktiv roll i 

behandling av insomnia. 

 

Primärvården Skaraborg har uppmärksammat sambandet mellan insomnia och människors 

ohälsa. Under våren 2007 påbörjades ett årslångt projekt där sömnskolor bedrivs på 

vårdcentraler i regionen. Syftet är att utifrån ett folkhälsoperspektiv förbättra den psykiska 

hälsan, förhindra sjukskrivning eller minska sjukskrivningstid. Målet med projektet är att 

erbjuda behandling av insomnia antingen i grupp eller enskilt. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera sömnskola, utformad enligt en modell med grund i 

KBT, som behandling vid insomnia.  

Frågeställningar 
1. Förändrades deltagarnas svårighetsgrad av insomnia efter sömnskolan jämfört med 

före? 

2. Förekommer det någon skillnad av sömnmönster efter sömnskolan jämfört med före? 

3. Upplevde deltagarna att deras insomnia påverkats (positivt/negativt) av sömnskolan 

och om positiv påverkan, vilken nytta har sömnskolan i så fall haft?  
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Material och metod 

Deltagare 
Personer med sömnproblem inbjöds under våren och sommaren 2007 av läkare inom 

primärvårdens psykosociala team eller via egen anmälan att delta i sömnskolan. Inledningsvis 

utfördes ett bedömningssamtal hos psykolog, samt en läkarundersökning. Utifrån psykologens 

och läkarens bedömningar gjordes ett urval av lämpliga deltagare.  

Exklusionkriterier: personer med svårare psykiska problem, läkemedelsutlöst insomnia och 

missbruk av olika slag.  

 

Totalt inkluderades femton personer i sömnskolan och samtliga fick information om 

deltagande i utvärderingsstudien. Tolv personer, fyra män och åtta kvinnor med en medelålder 

på 44 år (23-62 år), gav informerat samtycke till att delta i utvärderingen (bilaga 1). 

Deltagandet i utvärderingen var frivilligt. Av deltagarna var två heltidssjukskrivna på grund 

av utmattningssyndrom, två deltidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom respektive 

annan orsak och två förtidspensionerade. Övriga deltagare arbetade heltid. Fem deltagare 

använde sömnmedel regelbundet under hela behandlingsperioden. 

Mätinstrument 
Insomnia Severity Index (ISI) är ett formulär som mäter individens svårighetsgrad av 

insomnia, det vill säga upplevelsen av symptom och oro samt daglig påverkan på grund av 

insomnia (Smith & Wegener, 2003). Formuläret omfattar sju frågor med fem svarsalternativ. 

Svaren omvandlas till poäng, där inte alls= 0 och i högsta grad= 4, med en maximal poäng på 

28 (bilaga 2). ISI delar in insomnia i fyra svårighetsgrader som bestäms av antalet poäng: 

0-7 innebär ingen klinisk insomnia  

8-14 innebär under tröskelvärdet (subthreshold insomnia) 

15-21 innebär klinisk måttlig insomnia 

22-28 innebär svår insomnia.  

Formuläret anses ha god validitet och är kliniskt användbart som screeninginstrument hos 

patienter som besväras av insomnia samt som utvärderingsinstrument efter behandling. ISI är 

känsligt för förändringar och har setts ha god korrelation med variabler i sömndagboken, 

framför allt bibehållandet av sömn, vilket innebär antal uppvaknanden och dess längd 

(Bastien, Valliéres & Morin, 2001).   
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Sömndagbok är ett instrument som beskriver individens sömnmönster (bilaga 3). I 

sömndagboken noteras förekomst av tupplur, intag av sömnmedel, insomningstid, 

uppvaknande under natten samt dess längd och total sömnlängd. Vidare noteras tidpunkt för 

sänggående, när man vaknar på morgonen och när man slutligen stiger upp, känsla av 

utmattning eller utsövdhet samt sömnkvalitet. Enligt Jacobs et al. (2004) är sömndagbok ett 

vanligt förekommande mätinstrument i behandlingsstudier då den mäter insomnia över en 

längre period, i den naturliga miljön samt mäter personens uppfattning om sin sömn. Enligt 

Coates et al., (1982) tenderar personer med insomnia att överskatta sina problem, men 

sömndagbok är trots detta valid och ger ett bra indicium av insomnia. I denna studie har 

följande variabler ur sömndagboken valts för analys: insomningstid, antal uppvaknanden 

under natten, total sömnlängd samt känsla av utsövdhet på morgonen. 

 

En enkät bestående av två frågor med slutna svarsalternativ samt två öppna frågor användes 

för att få svar på deltagarens upplevelse om nyttan och påverkan på sömnproblemet efter 

deltagande i sömnskolan (bilaga 4). Enkäten konstruerades av författarna och testades på sex 

personer innan den användes i studien. Den är inte validitets- eller reliabilitetstestad.  

Procedur 
Sömnskolan 

Sömnskolan som modell bygger på metoder inom KBT och har utarbetats av Ekstedt och 

Söderström (2007). Sömnskolan pågick i tio veckor och omfattade sex grupptillfällen á två 

timmar, där deltagarna erbjöds föreläsningar samt gruppdiskussioner. Sömnskolan leddes 

gemensamt av psykoterapeut med KBT-kompetens och sjukgymnast. Psykoterapeuten 

ansvarade för den kognitiva delen, såsom tankar och känslor kring sömn. Sjukgymnasten 

ansvarade för förläsningar om sömnteori samt avslutade varje grupptillfälle med övningar där 

deltagarna fick träna olika spänningsreglerande metoder, såsom progressiv avspänning, basal 

kroppskännedom eller mindfulness. Vidare omfattade varje grupptillfälle individuell 

uppföljning av sömndagbok och hemuppgifter. 

 

Vid första grupptillfället behandlades sömnteori, vilket innefattade dygnsrytm, den biologiska 

klockan, samband mellan sömn och ålder, sömnstruktur och sömnstadier, att ta igen förlorad 

sömn, sömneffektivitet, sömndrift och aktiveringnivå. Vid detta tillfälle introducerades även 

sömndagboken. Vid andra grupptillfället hölls en föreläsning om sömnbeteende, vilket 

innefattade sömneffektivitet och stimuluskontroll. Vidare diskuterades kognitiva aspekter på 
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sömn såsom orealistiska förväntningar. Tredje och fjärde grupptillfället behandlade god 

sömnhygien samt sömnmedel och tablettanvändning. Vidare diskuterades genomförande av 

beteendeförändringar och hantering av tankar. Vid femte grupptillfället diskuterades olika 

copingstrategier samt hur deltagarna ska vidmakthålla de förändringar som har skett. Sjätte 

och sista grupptillfället omfattades av diskussioner kring vidmakthållande och eventuella 

bakslag. Avslutningsvis gjordes en sammanfattning och utvärdering av sömnskolan. 

  

Datainsamling 

ISI fylldes i av deltagarna vid första och sista grupptillfället, sömndagbok fördes dagligen 

under hela behandlingsperioden och enkätfrågorna besvarades vid sista grupptillfället. 

Deltagarnas svar i ISI, sömndagbok och enkät avidentifierades och kodades av gruppledarna 

innan bearbetning av data påbörjades. Baslinjedata, benämnd före i resultatet, för 

sömndagbokens variabler insomningstid, antal uppvaknande, känsla av utsövdhet på 

morgonen och total sömnlängd, är beräknat på de tre första dagarna (mån-tis-ons) av 

behandlingsperioden. Mätningen efter sömnskolan, benämnd efter i resultatet, är beräknat på 

de tre sista dagarna (fre-lör-sön) av behandlingsperioden.  

 

Databearbetning 

Data bearbetades i datorprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for 

Windows version 11.5. För deskriptiv beskrivning av data har frekvens, median och 

kvartilavstånd använts. För analys av ISI och variabler ur sömndagbok användes Wilcoxon´s 

teckenrangtest. Testet valdes med hänsyn till materialets snedfördelning och storlek. Som 

signifikansnivå valdes p<0.05. Svaren på de öppna frågorna i enkäten lästes och grupperades i 

”teman”. 
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Resultat 

Svårighetsgrad av insomnia  
Samtliga tolv deltagare fyllde i ISI, sömndagboken och enkäten. Resultatet av deltagarnas 

svårighetsgrad av insomnia visade en signifikant förbättring (p=0.006) efter sömnskolan. Före 

sömnskolan hade drygt hälften av deltagarna måttlig insomnia. Efter sömnskola upplevde nio 

deltagare en förbättring, varav sex hade förflyttat sig en svårighetsgrad och tre hade förflyttat 

sig två svårighetsgrader i positiv riktning. Övriga tre deltagare upplevde ingen förändring och 

hade fortfarande måttlig insomnia (tabell 1). 

Tabell 1. Insomnia skattat av deltagarna enligt ISI* före och efter sömnskola 

 Före (n=12) Efter (n=12) 
Ingen klinisk insomnia 0 (0.0 %) 3 (25.0 %) 

Under tröskelvärdet 2 (16.7 %) 5 (41.7 %) 

Måttlig insomnia 7 (58.3 %) 4 (33.3 %) 

Svår insomnia 3 (25.0 %) 0 (0.0 %) 

* Insomnia Severity Index 
 
Sömnmönster 

Efter sömnskolan kunde en signifikant förbättring av antal uppvaknanden under natten 

påvisas (p=0.005). Insomningstid och total sömnlängd visade ingen signifikans, däremot 

kunde en förbättring med 1 minut 42 sekunder respektive 16 minuter ses. Känslan av 

utsövdhet visade ingen skillnad (tabell 2).  

Tabell 2. Sömnmönster före och efter 10 veckors sömnskola  

 Före (n=12) Efter (n=12) P* 
Insomningstid, Mda, min, 
(Q1-Q3) b  

 

34.2 (26.3-67.1) 32.5 (20.4-60.0) 0.505 

Uppvaknanden, Mda, 
ggr, (Q1-Q3) b 

 

2.0 (0.7-4.3) 0.7 (0.1-1.8) 0.005 

Total sömnlängd, Mda, 
tim, min, (Q1-Q3) b 

 

5.44 (4.40-6.20) 6.00 (5.10-6.40) 0.433 

Känsla på morgonenc, 
Mda, (Q1-Q3) b

3 (2.0-3.0) 3 (2.3-4.0) 0.096 

a median, 
b Q1= första kvartilen-Q3= tredje kvartilen 
c Skattningsskala 1-5, 1=utmattad, 5=utsövd  
* P< 0.05 
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Upplevd påverkan  

Elva deltagare upplevde att de hade haft nytta av sömnskolan och tio deltagare tyckte 

sömnskolan hade påverkat insomnian (tabell 3).  
 

Tabell 3. Upplevd nytta och påverkan på sömproblemet efter sömnskolan   

 Upplevd nytta (n=12) Upplevd påverkan (n=12) 
Ja, i stor utsträckning 2 (16.7 %) 1 (8.3 %) 
Ja, i ganska stor utsträckning 9 (75 %) 9 (75 %) 
Varken eller 1 (8.3 %) 2 (16.7 %) 
Nej, ganska liten utsträckning 0 (0 %) 0 (0 %) 

Nej, inte alls 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Utifrån deltagarnas svar av de öppna frågorna i enkäten har följande ”teman” skapats: 

 

Kunskap  

Majoriteten ansåg sig ha fått information om sömn samt om sömnens funktion och betydelse. 

Vidare upplevde deltagarna nytta av tips och råd de fått i sömnskolan. En deltagare skriver, 

”Har fått bra tips på hur man ska förändra sovrum...” 

 

Verktyg 

Flertalet tyckte att de fått verktyg för att hantera sitt sömnproblem på ett bättre sätt. Framför 

allt upplevdes avslappningsövningar som positivt, ”Att få lära mig slappna av innan jag 

somnar har varit bra för mig.” Oro och ångest över sitt sömnproblem var ett stort problem 

bland deltagarna och många upplevde nytta av de verktyg de fått för att hantera känslor.   

 

Förändrat tankesätt 

Majoriteten ansåg att den största nyttan med sömnskolan var att de förändrat synen på sitt 

sömnproblem. Med hjälp av sömndagboken har deltagarna fått bekräftat att de faktiskt sover 

mer än de tidigare trott och upplever nu minskad oro, ångest och stress. En deltagare beskriver 

förändringen av tankesättet på följande vis: ”Vissa nätter är fortfarande besvärliga men jag 

kan tackla dem på ett annat sätt idag.” En annan deltagare beskriver sitt förändrade tankesätt 

som följer: ”Jag har lärt mig att ändra mitt tankemönster, inte bara med sömnen utan livet i 

övrigt också.” 
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Utbyte av erfarenheter 

Några poängterade värdet av att få diskutera och utbyta erfarenheter med andra. Genom att 

träffa personer i liknande situation upplevde de minskad oro och ångest, vilket hade positiv 

inverkan på sömnproblemet.  
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Diskussion 
Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utvärdera en sömnskola med grund i KBT som behandlingsform 

vid insomnia. Deltagarantalet i studien var lågt (n=12) varför det är viktigt att vara försiktig 

när man drar slutsatser av resultatet, men utifrån att sömnproblem är ett folkhälsoproblem 

(Socialstyrelsen, 2005) är studiens resultat intressanta och viktiga att delge.  

Resultatet visar en signifikant förbättring (p=0.006) av deltagarnas svårighetsgrad av 

insomnia efter sömnskolan. Vid sömnskolans start hade drygt 80 % av deltagarna måttlig till 

svår insomnia skattad, enligt ISI, jämfört med drygt 30 % efter sömnskolan. Liknande resultat 

har Espine et al. (2007) funnit i en studie där KBT signifikant minskade sömnsvårigheter 

jämfört med sedvanlig behandling. Vidare har Morin et al. (1999) funnit att personer som fått 

KBT eller KBT tillsammans med sömnmedel skattade sig som signifikant mer förbättrade och 

mindre påverkade av insomnian dagtid än personer som fått endast sömnmedelsbehandling. 

Förutom att vårt resultat visar en statistisk skillnad har resultatet en stor klinisk betydelse. 

Mätinstrumentet ISI mäter individens egen uppfattning av symptom, oro samt påverkan på det 

dagliga livet på grund av insomnia (Smith & Wegener, 2003). Att dessa faktorer påverkas i 

positiv riktning är viktigt, då flertalet studier har visat att insomnia påverkar individens 

dagliga liv med en ökad risk för olyckor, sjukdomar och sjukskrivning (Ekstedt et al., 2006; 

Nilsson et al., 2005; Turek, 2005).  

Sömnskolan som modell bygger på metoder inom KBT som syftar till att förändra deltagarnas 

förhållningssätt till sin insomnia. (Morin, 2006). Sömnskolan har, i vår studie, arbetat i 

mindre diskussionsgrupper för att medvetandegöra beteenden och känslor kring sömn och 

insomnia. Gruppbehandling möjliggör interaktion, reflektion och utveckling tillsammans med 

andra människor med liknande problem (Elwyn, Greenhalgh & Macfarlane, 2005). Att få 

diskutera och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation beskrevs av deltagarna som 

betydelsefullt och bidrog till minskad oro och ångest i vår studie. Vidare tror vi, ur ett socialt 

perspektiv, att det också kan vara positivt att träffa andra för den här patientkategorin, då 

personer med insomnia tenderar att vara mindre aktiva, både fysiskt och socialt, än personer 

utan insomnia (Marchini et al., 1983; Simon & VonKorff, 1997). Deltagarna upplevde även 

att sömnskolan har bidragit med ökad kunskap om sömn samt gett dem verktyg för att hantera 

sin insomnia på ett bättre sätt. Deltagarna upplevde avslappningsövningar som positiva. De 

tillämpade dessa övningar innan sänggående, för att varva ned. Enligt Ringdahl et al. (2004) 
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sänker avslappningsövningar personens stressnivå. Drygt 80 % ansåg att sömnskolan haft stor 

eller ganska stor påverkan på insomnian och alla utom en deltagare uppgav att de haft nytta av 

behandlingen. 

Deltagarna förde sömndagbok dagligen under hela behandlingsperioden. Utifrån förändringar 

av sömndagbokens variabler kunde en förbättring av sömnmönstret ses. Enligt Coates et al. 

(1982) tenderar personer med insomnia att överskatta sitt sömnproblem. Genom att registrera 

olika sömnvariabler i en sömndagbok får individen feedback och blir medveten om sitt 

sömnmönster. Vidare menar Coates et al. (1982) är sömndagbok ett tillförlitligt instrument, då 

det överensstämmer med objektiva mätningar av sömn samt ger individen en god överblick av 

sitt sömnmönster. Detta överensstämmer med vår studie, då deltagarna med hjälp av 

sömndagboken beskriver att de faktiskt sover mer än de tidigare trott att de gjort. 

Medianvärdet för insomningstid före sömnskolan var 34.2 minuter, vilket ligger nära normal 

insomningstid som enligt Morin (2002) är 30 minuter. Deltagarna förkortade sin 

insomningstid med endast två minuter, vilket kan tolkas som att tiden det tar att somna inte 

var ett stort problem för de här deltagarna. Även om inte vi kunde påvisa någon stor 

förändring, har Jacobs et al. (2004) funnit att KBT jämfört med sömnmedelsbehandling 

minskade insomningstiden hos båda grupperna från 67.9 minuter till 34.1 respektive 71.5 till 

58.9. Dock var det signifikant fler personer i KBT-gruppen som uppnådde normal 

insomningstid jämfört med sömnmedelsgruppen och vid en uppföljning efter 12 månader 

kvarstod effekten hos KBT-gruppen. Forskning har visat att sömnmedelsbehandling och KBT 

har likvärdiga korttidsresultat, men KBT har långtidseffekt (Benca, 2005; Smith, et al., 2002).  

Signifikant färre antal uppvaknanden under natten (p=0.005) kunde ses efter sömnskolan, 

vilket indikerar på en mer sammanhängande bibehållen sömn. Före sömnskolan hade 16.7 % 

av deltagarna ingen insomnia eller låg under tröskelvärdet, enligt ISI, jämfört med 66.7 % 

efter sömnskolan. ISI har god korrelation med sömndagbok och framför allt variabeln 

bibehållande av sömn (Bastien et al., 2001). Förbättringen av ISI i vår studie kan därför 

troligtvis förklaras av att antalet uppvaknanden under natten minskat. Den totala sömnlängden 

förändrades från 5 timmar, 44 minuter före till 6 timmar efter sömnskolan. Ringdahl et al. 

(2004) menar att KBT är effektivt om sömnens totala längd förbättras med 30 minuter. I vår 

studie förbättrades deltagarnas totala sömnlängd med 16 minuter, vilket indikerar på att 

deltagarna är på väg att uppnå ett förändrat beteende. Vidare säger Ringdahl et al. (2004) att 

en förbättring av insomnian inte alltid syns på sömndagbokens variabler, utan i upplevelsen 
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av sin insomnia. Detta resonemang överensstämmer med vår utvärdering, då deltagarnas 

skattning enligt ISI förbättrats i hög grad jämfört med flera av sömndagbokens variabler. För 

deltagarna i vår studie kanske ändå sömndagbokens variabel antal uppvaknanden under natten 

hade stor betydelse, vilken också visade på en signifikant minskning efter sömnskolan. Vilka 

variabler ur sömndagboken som används i forskning och behandling för analys av 

förändringar av sömnmönster varierar, gemensamt är dock att de utgår från diagnoskriterierna 

för insomnia. I vår studie valde vi att analysera antal uppvaknanden under natten och inte dess 

längd, då vi tror att antal uppvaknanden är lättare att uppskatta än dess längd.  

Psykisk ohälsa, där sömnproblem innefattas, har stadigt ökat sedan 1990-talet 

(Socialstyrelsen, 2005) och av den vuxna befolkningen drabbas cirka tio procent av kronisk 

insomnia (Morin, 2006). Sömnproblem är idag ett folkhälsoproblem och är mycket viktigt att 

uppmärksamma då det har samband med allvarliga tillstånd såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes (Mallon et al., 2002, 2005) och smärta (Söderström, 2007). Detta gör att 

sjukgymnaster möter dessa patienter i sin kliniska vardag. Vidare är insomnia 

underdiagnostiserat och förbises ofta på grund av bristande kunskap bland vårdpersonal 

(Benca, 2005; Morin, 2006). Det är av största vikt att personal inom vården blir bättre på att 

behandla den här sortens problematik. Sjukgymnasten kan erbjuda mycket i behandlingsväg, 

men har idag inte tillräckligt med kunskap om insomnia för att kunna tillgodose dessa 

patienters behov på ett adekvat sätt. Då KBT har visat sig ge bättre behandlingsresultat av 

insomnia än farmakologisk behandling samt att tillgängligheten för behandling är begränsad 

för denna patientgrupp på grund av få utbildade med KBT-kompetens (Benca, 2005), visar 

vår studie att sjukgymnast och KBT-terapeut tillsammans med fördel kan bedriva sömnskola. 

För att öka tillgängligheten av KBT för insomnia skulle sjukgymnaster med KBT-utbildning 

kunna bedriva sömnskola. Slutligen anser vi att sjukgymnasten också behöver engagera sig på 

samhälls- och politisk nivå eftersom sömnproblem är ett folkhälsoproblem.  
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Metoddiskussion 

En svaghet med vår studie är att mätningen skedde de tre första- och tre sista 

behandlingsdagarna. I andra studier (Espine et al., 2007; Jacobs et al., 2004; Morin et al., 

1999) har mätningar gjorts under två veckors tid innan behandlingen påbörjats, två veckor 

efter avslutad behandling samt efter en längre tid. En annan svaghet kan vara att 

utvärderingsmaterialet (ISI, sömndagbok och enkät) delades ut och samlades in av 

gruppledarna för sömnskolan, vilket kan ha påverkat deltagarnas svar. Ytterligare en svaghet 

kan vara att vi valt att inte analysera användandet av sömnmedel. Dock vet vi att 

sömnmedelsanvändandet inte har förändrats bland deltagarna under perioden för sömnskolan. 

Mer utförlig information om deltagarna, som hur länge de haft insomnia, hade varit värdefull 

baslinjedata. Slutligen hade en kontrollgrupp samt en långtidsuppföljning kunnat stärka våra 

resultat ytterligare.    

ISI och sömndagbok anses vara adekvata mätinstrument för utvärdering av insomnia (Bastien 

et al., 2001; Coates et al., 1982). Enkäten användes för att undersöka om sömnskolan påverkat 

deltagarnas insomnia samt vilken nytta sömnskolan haft. Deltagarnas svar var påfallande lika 

på de öppna frågorna, varför vi drar slutsatsen att frågorna kunde ha formulerats på ett 

tydligare vis.  

Vidare forskning om sömnskolans utformning och innehåll skulle kunna vidareutveckla 

verksamheten. Frågor som väckts under studiens gång är exempelvis hur många 

grupptillfällen som är adekvat för att uppnå ett optimalt behandlingsresultat och vilka delar av 

behandlingen som har störst betydelse för att påverka insomnia samt hur mycket tid som ska 

läggas på respektive del. 

Slutsats 

Resultatet efter sömnskola med grund i KBT visar att svårighetsgraden av insomnia minskat 

signifikant. En förbättring av sömnmönstret kunde ses, då antal uppvaknanden och 

insomningstid minskat samt den totala sömnlängden ökat. Känslan av utsövdhet visade ingen 

skillnad. Drygt 80 % av deltagarna upplevde att sömnskolan har påverkat deras insomnia. 

Genom att få ökad kunskap och verktyg har deltagarnas förhållningssätt förändrats, vilket lett 

till minskad oro och ångest över sin insomnia. 
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Bilaga 1 
 
Information och förfrågan om medverkan i utvärdering av sömnskola 
 
Insomnia är vanligt förekommande i dagens samhälle. Detta är något som 
uppmärksammats av Primärvården Skaraborg som startat denna sömnskola som 
behandlingsmetod vid insomnia. Vi är intresserade av att utvärdera Ert resultat 
efter deltagandet i sömnskolan. Detta för att undersöka om det sker några 
förändringar av insomnia efter deltagande i sömnskola.  
 
Vi undrar härmed om Ni är intresserad av att delta?  
 
Vi kommer att jämföra Ert svar i ISI skattningsformulär och sömndagbok innan 
och efter avslutad sömnskola. Ni kommer vid sista grupptillfälle också 
skriftligen få svara på två frågor, vilket tar ungefär 10 minuter. Ni kommer att 
vara helt anonym och Ert svar i ovan nämnda material avidentifieras av 
gruppledarna och skickas till oss. Endast data från Er som gett samtycke skickas 
till oss. Resultaten presenteras så att ingen individ skall kunna identifieras.  
 
Er medverkan är helt frivillig och Ni har rätt att avbryta deltagandet i 
utvärderingen utan att ange skäl. Er fortsatta behandling kommer inte påverkas 
om Ni väljer att inte delta eller att avbryta. 
 
Om ni accepterar deltagande i utvärderingen var god fyll i svarstalongen och 
lämna den till gruppledaren.       
 
Studien görs som ett examensarbete och kommer att finnas tillgänglig för 
läsning i slutet av januari 2008 via LTU:s hemsida www.ltu.se under länken 
http://epubl.ltuh.se/index.shtml 
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Svarstalong  
 
 
Förfrågan om medverkan i utvärdering 

 
Jag accepterar deltagande i utvärdering samt att ni tar del av material jag fyllt i 
under sömnskolans gång, dvs ISI skattningsformulär, sömndagbok samt svar på 
enkätfrågor. 
 
 
 
Namn: 
 
 
 
 
 
Lämnas till gruppledare. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISI 
 

Bilaga 2 



Sömndagbok                                         Bilaga 3 
 

Namn: Mån Tis Ons Tors Fre Lö Sön 

1. Igår tog jag en tupplur mellan kl.____och kl.____.        

2. Igår tog jag ____ mg sömnmedicin.        

3. Igår kväll gick jag och lade mig (släckte lampan) kl. ____.        

4. Efter att jag släckt lampan somnade jag på ____ min.        

5. Jag vaknade ____ gånger under natten.        

6. Hur länge var du vaken vid varje uppvaknande ____ min.        

7. I morse vaknade jag kl. ____ (slutligen).        

8. I morse steg jag upp kl. ____.        

9. När jag gick upp i morse kände jag mig ____ 1=utmattad 5=utsövd.        

10. Hur sov du på det hela taget? ____1=mycket dåligt 5=mycket bra        

11. Total sömnlängd, försök uppskatta (tim:min) ____        



Vänligen svara på nedanstående frågor             Bilaga 4 
 
 
 
Upplever du att deltagandet i sömnskolan påverkat ditt sömnproblem? 
 

  Ja, i stor utsträckning 

  Ja, i ganska stor utsträckning 

  Varken eller 

  Nej, ganska liten utsträckning 

  Nej, inte alls 

 
 
På vilket sätt tycker du att det påverkat/inte påverkat ditt sömnproblem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tycker du att du haft någon nytta av att delta i sömnskolan? 
 

  Ja, i stor utsträckning 

  Ja, i ganska stor utsträckning 

  Varken eller 

  Nej, ganska liten utsträckning  

  Nej, inte alls 

 
 
På vilket sätt tycker du att du har haft nytta/ingen nytta av att delta i 
sömnskolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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