
Sömn och sömnproblem hos 
barn och ungdomar

Lie Åslund, leg.psykolog, doktorand 
Karolinska Institutet
lie.aslund@ki.se



Sömn och 
sömnproblem 
hos barn och  

ungdomar

Sömn och 
dygnsrytm

God och 
dålig 
sömn

Konsekvenser 
av dålig sömn

Sömn 
och 

psykisk 
ohälsa

Sömnproblem 
hos ungdomar

Hur mäter 
man sömn 

och 
symptom?

Behandling för 
sömnproblem-
vad fungerar?





Varför sover vi? 

Hjärnans funktion: inlärning, minne, förmåga att fatta beslut
Immunförsvaret: infektioner, cancer
Ämnesomsättningen: insulinbalans, blodsocker, god tarmflora

Det finns inte en enda biologisk funktion som inte drar fördel av en 
god natts sömn.

God sömn har en skyddande funktion och dålig sömn kan 
potentiellt vara farlig för vår hälsa.



De olika sömnstadierna



Hur regleras vår sömn/vakenhet?

Cirkadianska rytmer= processer hos levande organismer som är 
inbyggda och regelbundet cykliska med en periodicitet på ca 24 
timmar.

Kan anpassa sig efter intryck från omgivningen men även fortsätta 
på egen hand (i frånvaro av intryck). 

Skillnader i dygnsrytm hos människor (baserat på hur 
hormonnivåer, kroppstemperatur, hunger och sömnighet varierar 
under dagen): 

Typ A: morgonpigga
Typ B: kvällspigga



Cirkadianska systemet = konsoliderad sammanhängande 
nattsömn som sammanfaller med mörker och ökade nivåer av 
hormonet melatonin

Melatonin = Hormonell signal för att starta den biologiska natten     
(mörkerhormon)



Dygnsrytm och ljus 

Tillgången på ljus varierar med året: Den inre klockan måste kunna 
ställa om sig som en reaktion på ljus.

Näthinna
Nervsignal 

(signalsubstansen 
Glutamat)

Binder till 
receptorerna på 
cellerna i den 

superchiasmatiska
kärnan 

(dygnsrytmkärnan) i 
Hypotalamus 

Biokemisk reaktion 
inne i cellerna

Förändringar i 
cellens uttryck av 

olika gener



Ljus kan förskjuta den inre klockan framåt eller bakåt, beroende på 
när exponeringen för ljus sker 

Hur kraftigt den inre klockan påverkas beror på två saker: 
- Tidpunkten för exponering
- Intensiteten i ljuset



Förskjutning av 
dygnsrytmen



Fotoreceptorsystemet visar högst känslighet för 450-480 mn ljus 
inom det blå spektrumet = blått ljus är extra effektivt för att minska 
utsöndringen av melatonin och öka vakenhet 

De allra flesta telefoner, iPads, TV-apparater (och allt fler 
glödlampor) tänds av LED-lampor som har en våglängd på
460 nm.



Exponering kvällstid för ljus (glödlampor, läsplattor, telefoner, 
datorer osv) leder till: 

- Minskad och försenad utsöndring av melatonin 
- Minskad trötthet
- Förlängd insomningstid
- Minskad REM-sömn

 Effekt på det cirkadianska systemet
 Direkt väckande effekt som kan påverka insomning

90% av vuxna i USA använder en skärm under timmen innan 
sänggåendet

Chang, 2015; Cajochen, 2011; Grandisar, 2013



Blocking nocturnal blue light for insomnia: A randomized
controlled trial 

Interventionsstudie
Linser som blockerar blått ljus 2 timmar innan sänggående

Resultat: 
Nattlig vakentid: minskade
Total Sleep time: ökade
Symptom på sömnproblem: minskade

Shechter, 2018





Sömnen förändras som en del av utvecklingen under barndomen 

Bild: 1177 Vårdguiden



Vad räknas som god sömn?

1. Somnar på mindre än 30 minuter
2. Vaknar max 1 gång på natten
3. Nattliga uppvak max 20 minuter
4. Sover mer än 85% av tiden i sängen

Ohayon, 2017: National Sleep Foundation's sleep quality recommendations: first report. 



Vad räknas som dålig sömn?

Varierar utifrån ålder



Ohayon, 2017: National Sleep Foundation's sleep quality recommendations: first report. 
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Kognition

Emotionella 
svårigheter

Smärta

Hälsa på 
lång sikt

Anderson, 2009; Carskadon, 201; Chase, 2011; Eaker, 1992; Gottlieb, 2005; Haack, 2011; Liu, 2007 



När dålig sömn leder till 
sömninghet: sämre
exekutiva funktioner

- Uppmärksamhet
- Motivation
- Planering
- Intitiativ



Kognition
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Smärta

Hälsa på 
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Minskad kontroll över 
amygdala: sämre 
emotionsreglering

- mer nedstämdhet
- mer oro/ångest
- svårare att hantera 

sociala situationer



Kognition

Emotionella 
svårigheter

Smärta

Hälsa på 
lång sikt

Anderson, 2009; Carskadon, 201; Chase, 2011; Eaker, 1992; Gottlieb, 2005; Haack, 2011; Liu, 2007 



Efter sömnbrist: 
ökad smärtkänslighet

- Smärta kan påverka
sömnen negativt och
vice versa

- Gäller både insomni
och experimentell
sömnbrist



Kognition

Emotionella 
svårigheter

Smärta

Hälsa på 
lång sikt

Anderson, 2009; Carskadon, 201; Chase, 2011; Eaker, 1992; Gottlieb, 2005; Haack, 2011; Liu, 2007 



På lång sikt: negativa
effekter på hälsan

- Diabetes typ II
- Hjärt-kärlsjukdom
- Stroke
- Fetma
- Depression 



 Konsekvenser på kort sikt (men milda!)

 Konsekvenser på lite längre sikt (kognition, emotion, smärta)

 Konsekvenser på riktigt lång sikt (fysisk/psykisk hälsa)





Sömnproblem vanligt i psykiatriska tillstånd och ingår ibland i de 
diagnostiska kriterierna

 Egentlig depression 
 Generaliserat ångesttillstånd (GAD)
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Sömnproblem vanligt i psykiatriska tillstånd och ingår ibland i de 
diagnostiska kriterierna

 Egentlig depression 
 Generaliserat ångesttillstånd (GAD)

DSM IV: Primär/sekundär insomni

DSM 5: Insomnia disorder
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Depression och ångest

 75% av tonåringar med depression har sömnproblem

 90% av skolbarn med ångest har sömnproblem

 50% av ungdomar med insomni uppfyller kriterier för minst en 
annan psykiatrisk diagnos

Chase, 2011; Dohnt, 2012; Gregory, 2009;  Liu, 2007; 



ADHD/ADD

 Sömnbrist påverkar hjärnans funktion hos alla 

 Individer med ADHD/ADD har redan svårigheter inom dessa 
områden

Sömnbrist

Exekutiva funktioner
Emotionsreglering



Meta-analys av sömnproblem hos unga med ADHD: 
Prevalens och typ av sömnproblem

 Sömnproblem hos barnen rapporterades av 55-74% av 
föräldrarna.

 Associerades med: 
- ökad grad av ADHD-symptom
- lägre livskvalitet för barnet, lägre föräldramående
- lägre funktionsnivå för barnet och familjen

 Om annan psykiatrisk komorbiditet: ökade sömnproblem

Cortese, 2013



 Ovillighet att gå och lägga sig
 Svårt att somna/ lång insomningstid
 Svårt att komma upp på morgonen
 Lägre sömneffektivitet
 Ökade rörelser under sömn

 Komplex bild: hyperaktivitet och rastlöshet, komorbid ångest 
och/eller depression, beteendestörningar, bieffekter av medicinsk 
behandling…

Cortese, 2013



 Har du sömnproblem är det stor sannolikhet att du även har 
annan psykisk problematik

 Har du psykisk ohälsa är det stor sannolikhet att du även har 
sömnproblem





 Förut: sömnproblem är ett symptom på en underliggande 
problematik 

 Nu: Orsaken till sömnproblem är multifaktoriell och en 
kombination av kognitiva, beteendemässiga och psykologiska 
(emotionella) faktorer



Sömnen förändras som en del av utvecklingen under barndomen, 
både när det gäller sömnens arkitektur och beteendevanor.



Bristande 
sömn

Normala
förändringar

i
utvecklingen

Krav från 
skola

Krav från 
sociala 
närverk

Colrain, 2011; Feinberg, 2010



Sömnproblem

Normala
förändringar

i
utvecklingen

Krav från 
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Krav från 
sociala 
närverk

Colrain, 2011; Feinberg, 2010



DSM 5



DSM 5



Insomni

Svårigheter att somna, 
vaknar ofta på natten, 

vaknar för tidigt på 
morgonen, känner sig 

inte utvilad

Fördröjd sömnfas

Den egna sömnrytmen 
stämmer ej med 
samhällets rytm 
(somnar senare, 
vaknar senare)

DSM 5



Insomni/sömnlöshet
307.42 (DSM 5); F51.0 (ICD-10)

 Svårigheter att somna
 Vaknar på natten med svårt att 

somna om
 Vaknar tidigt på morgonen 

 Fler än 3 ggr i veckan
 Debut för mer än 3 mån sedan 
 Kliniskt signifikant 

funktionsnedsättning

Fördröjd sömnfas
307.45 (DSM 5); G47.2 (ICD-10)

 Sover sent, vaknar sent

 Fler än 3 ggr i veckan
 Debut för mer än 3 mån sedan
 Kliniskt signifikant 

funktionsnedsättning

DSM 5





SÖMN

Kartlägga sömnparametrar 
(Insomningstid, total sömntid, 
nattlig vakenhet, 
sömneffektivitet) 

1. Sömndagbok
2. Aktigrafi

SYMPTOM

Symptom på sömnsvårigheter 
(upplevelse)

1. Självskattning
2. Klinikerskattning



SÖMN: Sömndagbok



Olika grafiska profiler 





Uträkning sömndagbok

Med sömndagboken kan man räkna ut medelvärdet på veckan 
gällnade: 

1. Insomningstid (min)
2. Nattliga uppvak (antal/min)
3. Sängtid (timmar,min)
4. Sömntid (timmar,min)
5. Sömneffektivitet (%)



SYMPTOM: Självskattning

Självskattningsformulär för symptomskattning

 Max: 28 poäng

 Cut-off (vuxna): 
- Klinisk insomni: 15 poäng
- Sub-klinisk: 10 poäng



SYMPTOM: Klinikerskattning

Skattar svårighetsgrad av symptom

CGI-S
Clinical Global Impression- Severity

C-GAS
Children’s Global Assessment Scale





1. Sömnhygien

 Begränsa skärmanvändning på kvällen
 Viktigt med regelbundenhet, gå upp samma tid
 Fysisk aktivitet
 Inga tupplurar: tupplurar kan vara bra, men har man 

sömnproblem vill vi att alla sömn ska ske på natten
 Avslappning
 Ligg inte i sängen när du inte sover: Sängen ska förknippas med 

sömn. Detta gäller även om du vaknar på natten 

Har inte studerats som ensam interventions, så ingen evidens finns 



2. Medicinering



3. Tyngdtäcke 

Få studier, bristande evidens.

1. Tyngdtäcken och sömn hos autistiska barn
Gringas et al., 2014 (Pediatrics)
Randomiserad kontrollerad studie
n=73 barn

Resultat: ingen skillnad mellan grupperna för objektiva/subjektiva 
mått på sömn eller beteendemått men deltagarna föredrog 
tyngdtäcket



2. Tyngdtäcke hos barn med ADHD
Hvolby et al., 2011 (Nordic Journal of Psychiatry)
Icke-randomiserad, case-control studie
n=21 med ADHD (+21)

Resultat: Minskad insomningstid i ADHD-gruppen, liten förbättring 
gällande ADHD-symptom (hyperaktivitet, ouppmärksamhet, 
beteendestörningar)

3. Kedjetäckens påverkan pa ̊ sömn och aktivitet 
Torandt, Nyström; 2012 (Örebro Universitet)
Icke-kontrollerad studie 
n=46 
Resultat: Insomningstid: minskade, positiv upplevelse nattetid och 
dagtid



4. Kognitiv beteendeterapi (KBT-I)

Idag rekommenderad behandling för vuxna med insomni

 Jämfört med medicin: Likvärdiga korttidseffekter och bättre 
långtidseffekter 

Deprimerade patienter med sömnproblem + sömnbehanding = 
bättre sömn och minskad depression 

KBT-I är effektivt för 70-80% av deltagarna

Visat effekt även som internetbaserad behandling 

Espie, 2001; Jernelöv, in press; ; Morin 2006;, Ström 2004



Psykoedukation
om sömn

Lära sig om 
sömnhygien

Sömnrestriktion

Avslappning/ 
Mindfulness

KBT-behandling för insomni (KBT-I)

Kognitiv 
omstrukturering 

= Sömn är ett beteende. Det är inlärt och kan läras om

Stimuluskontroll



 Begränsat antal sessioner (≃ 4-12 stycken)

 Följer ett förutbestämt program/manual

 Hemuppgifter mellan varje session

 Aktivt deltagande = att GÖRA annorlunda 

 KBT-I för ungdomar: fokus på beteendeförändring, inte kognition



Vecka/session Innehåll
1 Psykoedukation, sömnhygien

2 Beteendeförändringar

3 Hantera oro kring sömnen

4 Problemlösning

5 Fortsatt problemlösning

6 Vidmakthållandeplan



Sömndagbok central

 Deltagarna fyller i varje dag under hela behandlingen

 Används för att beräkna läggtid för varje behandlingsvecka för 
sömnrestriktionen, vilket justeras allteftersom  

 Målet är att deltagaren ska ha en sömneffektivitet på 85%



Effekt av KBT för barn och ungdomar

Cognitive and behavioral interventions to improve sleep in 
school-age children and adolescents: a systematic review and 
meta-analysis
n=528; Ålder:14.6

Resultat: Ökad total sömnmängd, minskad insomningstid, minskad 
tid vaken på natten (mätt med både subjektiva och objektiva mått)

Åslund, 2018



Cognitive-behavioral therapy for insomnia in adolescents with 
comorbid psychiatric disorders: a clinical pilot study
Okontrollerad pilotstudie i klinisk miljö
n=23 

Grad av insomnisymptom

Åslund, in prep



Internetförmedlad behandling: IKBT-I

Barninternetprojektet BIP

Bygger på samma upplägg som face-to-face behandlingen men 
sker via en plattform med behandlarstöd



Psykoedukation



Övning: Målformulering



Fördelar

 Behöver inte fysiskt ta sig 
någonstans

 Kan ställa frågor under 
veckan

 Mer interaktivt?

 Mindre stigmatiserande?

Nackdelar

 Kräver att man kan ta till 
sig text på egen hand, 
relativt hög funktionsnivå

 Lättare att hoppa av?

 Opersonligt?



Frågor? Funderingar?



TACK! 
lie.aslund@ki.se
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