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Hur man praktiskt som fysioterapeut kan 
kartlägga patientens sömnbesvär och vilka 
åtgärder som finns i vår 
behandlingsarsenal 
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”Ge en bild hur fysioterapiarbetet ser ut på BUP utifrån arbetet med 
barn med sömnsvårigheter”

• Hur det startade?
• Sömnkartläggning – hur går den till?
• Fysioterapeutiska metoder – vad gör vi?
• Genomgång av vårt PM
• Förskrivningsregler tyngdtäcke
• Forskning
• Sömnstudie

Ställ gärna frågor!

Dagens innehåll
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Övningar!
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Hur det började….
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• Frustration över ökad utskrivning av sömnmediciner

• Främja hälsa – sömnen något grundläggande

• Skrev ut tyngdtäcken utan tydlig kartläggning och bedömning

• Otydligt vem som gör vad, fysioterapeut, arbetsterapeut, 
sjuksköterska och behandlare (psykolog/kurator)

Arbetsterapeut Karin Nestor och fysioterapeut Malin Löf fick 2012 ett 
uppdrag från ledningsgruppen att tydliggöra och skriva ett PM kring 
sömnsvårigheter.

Ingen ordning ☺
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• 2 arbetsterapeuter 

• 1 fysioterapeut 

• 1 sjuksköterska

Sömngruppen- vilka är vi?
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Sömnsvårigheter 
- sekundärt till annan barnpsykiatrisk problematik

1. Insomningssvårigheter

2. Uppvaknanden under natten

3. Tidigt uppvaknanden på morgonen

• ”Springet/snurret” innan barnet ligger i sängen

Olika beroende på diagnos!
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• När behandlare har en patient som man bedömer över tid 
behöver arbeta med sina sömnsvårigheter (gäller ej patienter 
med t ex akut kris och allvarlig depression som initialt behöver 
sömnmedicin) utgår man från PM ”Kartläggning av 
sömnsvårigheter”.

PM rutiner gällande barn med 
sömnsvårigheter
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• När patient och behandlare arbetat med grundläggande 
sömnbehandling tas teambeslut på att skicka ärendet vidare till 
sömngruppen.

• Patient och föräldrar/anhörig kallas till ett besök hos till 
sömngruppen (ofta AT eller ssk) för vidare kartläggning och 
bedömning. 

• AT gör sedan bedömning om fysioterapeut behöver kopplas in. Här 
kan även tyngdtäcke få provas.

Fortsättning PM
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• Fysioterapeut kallar till besök och inleder fysioterapeutiska 
interventioner

• Uppföljning hos fysioterapeut

• Processen kan vara under flera månader

Fortsättning PM ☺
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• Därefter görs en gemensam bedömning av fysioterapeut och 
arbetsterapeut av de interventioner som är gjorda och 
ställningstagande till förskrivning av tyngdtäcke görs.

• Om kriterierna för förskrivning av tyngdtäcke uppfylls, sker en 
utprovning. Patienten får även med sig en sömndagbok, 
omfattande 5 veckor (1vecka utan tyngdtäcke och 4 veckor med 
tyngdtäcke). Sömndagbok krävs för att förskrivningsprocessen av 
hjälpmedel skall kunna ske, då en jämförelse görs med och utan 
tyngdtäcke.

• Uppföljning och beslut om fortsatt förskrivning av tyngdtäcke, 
sker efter 6-8 veckor. 

• Utvärdering sker via telefon efter 6 månader.

Fortsättning PM
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• Dagsrutiner: regelbundna dagsrutiner och måltider bidrar till en 
mer stabil dygnsrytm. Eftermiddagssömn kan göra det mycket 
svårare/omöjligt att somna på kvällen.
Ex) gå upp på morgonen, byta om, duscha, väcka kroppen

• Kvällsrutiner: ställa in sig själv på sömn, återkommande 
kvällsprocedur signalerar till kroppen att det är dags att sova. 
Ex, kvällschema, bestämda tider, ordning när saker görs

• Dygnsrytm: Att lägga sig och gå upp ungefär samma tid på 
kvällen, undvik stora förändringar av sovtider under helger och lov.

• Kost: Regelbundna måltider under dagen, inte så stora måltider 
sent på kvällen.  
Ex) överätit, hungrig

Sömnpusslet 
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Bildstöd:
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Anpassas individuellt

Utifrån vad som ska 
finnas med men även 
ålder.

För yngre barn även 
symboler/foton/svartvita 
bilder



Äldre barn/ungdom
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• Dryck/godis : koffein på senare delen av dagen och kvällen, socker 
i kan vara uppvarvande. Energidryck som är otillåtet innan 15 år 
innehåller ämnen som är uppvarvande. Undvik att dricka stora 
mängder på kvällen.
Ex) druckit mycket vatten (tränat), the - ångestlindring

• Fysisk aktivitet : sänker stresshormonet kortisol i kroppen.  Bra att 
ha en balans mellan aktivitet och vila under dagen.
Ex) bli av med rastlöshet, ”spring i benen”, tankarna lugnas

• Dagsljus: Så mycket dagsljus som möjligt utomhus bidrar till att 
underhålla en regelbunden dygnsrytm. 
Ex) kroppen vet inte när det är dag eller natt, ”hemmasittare”

Sömnpusslet forts. 
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• Sovrum: individuellt vad som är en skön och avslappnande 
sovrumsmiljö, de flesta mår bra av ett mörkt, svalt och tyst rum, 
ibland en lampa tänd,  musik/ljudbok i bakgrunden samt 
undanplockade leksaker. Mobil ,surfplattor bör vara utanför 
rummet. 

Ex) samma ljudbok varje kväll

• Säng : En skön och bra säng  efter barnets behov, tyngre täcken, 
uppvärmd vetekudde på kroppen ge en varm och avslappnande 
känsla. Viloställning bidrar till att kroppen kan slappna av.

Ex) hur många kuddar? Halvsitter upp? Ögonbindel? 
Sänghimmel?

Sömnpusslet forts.

17



• Nedvarvning: Undvik högstimulerande aktiviteter innan läggdags t.ex
för mycket intensiv lek, umgänge med kompisar, dataspel. Se sista 
timmen före läggdags som förberedelse för natten. Nedvarvande 
aktiviteter tex dusch/bad, kvällsmacka, läsa, förbereda nästa dag. 

Ex) Packa skolväska, schemat morgondagen, yogaövningar, avbryta lek 
tex studsmatta (roligt men blir svårt!)

• Känsla: Tex oro/ilska/ledsenhet på kvällen ökar stresshormonet och kan 
göra det svårt att somna. Bra att reda ut konflikter eller ta upp saker 
som barnet oroar sig för så att det inte orsakar grubblerier och tankar.

Ex) Skriv ner det som oroar på en lapp, sociala medier.

Sömnpusslet forts.
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• Dator och mobil:  Dataspel, TV och mobil håller aktivitetsnivån uppe 
eftersom de är stimulerande, samtidigt som ljuset från skärmarna 
signalerar till hjärnan att vara vaken. Är det dessutom något spännande 
eller engagerande så luras kroppen att hålla sig vaken och engagerad.

Ex) Vad har föräldrar för vanor? Telefonen utanför rummet! 

• Kompisar/lek: Att ha kontakt med vänner kompisar strax innan 
sänggående via dator, mobil mm kan även det bidra till upprymdhet 
eller om konflikter uppstår oro, ledsenhet eller ilska.

Ex) Tydliggöra för kompisar att inte längre vara tillgänglig på sociala 
medier efter en viss tid.

Sömnpusslet forts
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• Tålamod: Att ändra på rutiner kräver mycket tålamod och det kan 
ta tid att få ordning på rutiner och även sömnen. Även mycket 
tålamod hos behandlare! Går inte att ändra allting på en gång! 
Behöver finnas vuxna som hjälper till, påminner och stöttar. 

Ex) Är man beredd att förändra? Stå ut att det tar tid? 
Motiverad? Föräldrarollen viktigt, föräldrar egna svårigheter? 

Sömnpusslet forts 
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Fysioterapeutiska 
interventioner sömn
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Förutsättningarna 
runt omkring

Yttre ”skalet” Kroppen inifrån

Rummet/sängen
Viloställningar

Bollmassage
Massagesaga
Egenmassage

Medicinsk yoga
Avslappning

Andningsövning

Tyngdtäcke
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• Rummet – var är sängen? Madrass? Sover ensam? Dörr?

• Kläder – vad har på sig? Flera lager kläder? Kyla/värme?

• Viloställningar, magläge, ryggläge och sidoläge

• Får praktiskt lägga sig ner, visar med kuddar, känna skillnad 
med kuddar/utan kuddar. Uppmärksamma 
muskelspänningarna! Får med skriftlig information om 
viloställningar.

1) Förutsättningarna runt 
omkring

22



Syftet: 

• frisätta melatonin 

• tydliggöra kroppens gränser 

• stimulera till minskad muskeltonus

• att hjälpa barnet att slappna av

• lugn och ro i kroppen och minska ångest, oro och 
rastlöshet

2) ”Yttre skalet”
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• massagesaga

• föräldramassage (får testa, med sig skriftlig)

• bollmassage (får testa, med sig skriftlig)

Syftet att stärka positiva 
band mellan barn och 
föräldrar.

• fotmassage

• huvud/handmassage

• rulle pinne underfot

• Egenmassage (ofta lite äldre barn)

Olika typer av 
massage/beröring



• Huvud/panna

• Käkar

• Nackrosett

• Axlar

• Bröstkorg

• Armar (över/underarmar)

• Ben (underben)

Testa egenmassage!
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Hitta vad som passar barnet!
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• Andningsövning

• Medicinsk yoga

• Avslappningsövning, tex progressiv avslappning

• Kroppsscanning

• Kokt/hård spagetti, olika djur

• Liggande BK övning, cat walk

• Mental/kognitiv avslappning

3) Kroppen inifrån
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Det långa djupa yogiska andetaget Hobermans sfär

– hur man kan instruera till barn

Andningsövning!
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3 övningar (får med sig skriftligt):

• Ryggflex

• Sufiecirklar

• Ryggböj

Medicinsk yoga
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• Hjälpsamt ☺

TESTA!

Tänk dig att du ligger på varm sand, där sanden omsluter 
dig och kroppen får sjunka ner i sanden…. kroppen gör 
ett avtryck i sanden. ”Borra” ner varje kroppsdel, låt det ta 
tid att göra ett avtryck…..

Kroppsscanning – olika 
varianter

30



• Övning ”Gunga på ett moln”

• Ur boken ”Visst kan du! – för barn och föräldrar”; Elisabeth 
Solin och Terry Orlick, 1998

Mental avslappning
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Fysioterapeutiska 
interventioner sömn
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Förutsättningarna 
runt omkring

Yttre ”skalet” Kroppen inifrån

Rummet/sängen
Viloställningar

Bollmassage
Massagesaga
Egenmassage

Medicinsk yoga
Avslappning

Andningsövning

Tyngdtäcke
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Vilka är reglerna för vår region:



Olika typer av tyngdtäcken: 

Ringtäcke
Kedjetäcke
Bolltäcke
Kiselpärlor



• Få artiklar inom barnpsykiatrin

Uppdrag på BUP: 
Syftet med uppdraget var att kartlägga behovet av gruppbehandling vid 
sömnsvårigheter samt undersöka möjlighet till gruppbehandling av 
sömnsvårigheter vid olika diagnoser.

• Forskning visar att det viktigaste för barn med sömnsvårigheter är en 
grundläggande kartläggning följt av arbete med sömnhygien. Inga 
gruppbehandlingar på specialistnivå för barn och ungdomar med fokus på 
sömnen hittades i detta uppdrag. Utifrån patientsgruppens svårighetsgrad 
och eventuell komplexitet i familjesituation kan det tänkas vara svårt att 
tillgodogöra sig sömnkartläggning i gruppformat. Dessutom är 
sömnsvårigheter ofta sekundärt till annan problematik och det kan därför 
tänkas bli svårt behandlingsmässig att lyftas ur sitt sammanhang.

Vad säger forskningen?
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• Om Barninternetprojektet, BIP Internetförmedlad KBT-be
handling för unga med sömnproblem (Stockholm)

www.bup.se

• Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument
www.lakemedelsverket.se

• Skolbaserad insatts i Örebro ledd av forskaren Serena Bauducco.
skolbaserad insats för alla, oavsett om de har problem med sömn 
eller ej. Universellt preventiv program, eleverna ej screenade.

För lite sömn ger högre skolfrånvaro. Det finns en tydlig koppling 
mellan sömnbrist och hög skolfrånvaro bland gymnasieungdomar.

Forskningstips!
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Syftet var att undersöka om barn med barnpsykiatriska 
diagnoser kan vara hjälpt av alternativa behandlingsmetoder 
(medicinsk yoga och bollmassage) vid sömnsstörningar. 
Ytterligare ett syfte var att de om interventionen kan vara ett 
alternativ till sömnmedicin. 

Genomfördes under 2017. 20 barn (8 -15 år) 18 fullföljde, 
olika diagnoser.

Sömnstudie på BUP 
Norrköping
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• Urval: behandlare har en patient som behöver arbeta med 
sina sömnsvårigheter (gäller ej patienter med akut kris och 
allvarlig depression som initialt behöver sömnmedicin) 
kontaktades fysioterapeut. Löpnade intag.

• Träffar sedan patient och föräldrar för en bedömning samt 
ifyllande av skattningsskalor. Om det bedömdes att 
patienten ska ingå i studien sättes intervention igång. 

• Interventionen var genomgång av medicinsk yoga (3 
övningar) och bollmassage att göra dagligen hemma innan 
sänggående. 

Metod

38



• Telefonuppföljning efter en månad.

• Efter ytterligare en månad görs en ny bedömning och skattningsskalor fylls i. 
Total tid av intervention 8 veckor. Därefter utvärdering och beslut om andra 
insatser. 

• Efter 3 månader gjordes en uppföljning via telefon för att se 
långtidseffekterna av interventionen.

• Inte varit svårt att få patienter
• Många kollegor nyfikna och intresserade
• Väldigt roligt  - känns ”proffsigt” att utvärdera behandlingen mer strukturerat

Forts metod
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Mamma till pojke 10 år:

”Även om inte insomningstiden minskat är det betydligt lugnare 
kvällar här hemma, mindre spring ur och i sängen” . 

Pappa till flicka 13 år:

”Hon har alltid sovit dåligt och haft svårt att somna, behöver lång tid 
för att få in en ny rutin. Kanske det funkar om ett halvår?” Vi ger 
inte upp.

Kommentarer
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• De mindre barnens föräldrar upplevde att de fått ett redskap och en metod att 
hjälpa sina barn att somna vilket ledde till mindre oro och frustration hos föräldrar. 

• Föräldrar upplevde att de fick en fin och god stund tillsammans med sitt barn fri 
från konflikter och utåtagerande. 

• Ungdomar upplevde att mediyogan hjälpte dom att för stunden lugna sina tankar 
och oro/ångest. Upplevde att det var bra att få övningar att kunna göra själv.

• Upplevelse av ökad koncentration i skolan och minskade konflikter i och med att 
barnen fick längre sömntid varje natt. 

• Vissa barn minskade eller slutade helt med sömnmedicin.

Vilka patienteffekter sågs?
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• Framför allt ses minskad insomningstid

• Inte så stora skillnader i uppvaknanden under natten

• Eventuellt minskad sömnmedicin

• Tar tid att förändra en vana!

• Hjälpsamt med tydliga praktiska redskap

Blivit implementerat på BUP ☺

Resultat sammanfattning
sömnstudien
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• Följsamhet att komma till besöken

• Händer mycket i barn liv, svårt att ibland veta vad som är 
vad

• Föräldrars egna svårigheter – ”svårt få det gjort” på kvällen

• Samsjuklighet och försämring i måendet

Svårigheter
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Hur man praktiskt som fysioterapeut kan kartlägga 
patientens sömnbesvär och vilka åtgärder som finns i vår 
behandlingsarsenal 

TÅLAMOD och PÅHITTIGHET!

Avslutningsvis….
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Frågor eller funderingar

Sov 
Gott ☺

malin.lof@regionostergotland.se

Telefon: 010-104 45 29 (direkt)

mailto:malin.lof@regionostergotland.se

