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SØVN
• «Kronisk insomni rammer en av syv voksne, og norske ungdommer sover for lite på 

hverdagene».

Reneflot A, Aarø LE, Aase H, Reichborn-Kjennerud T, Tambs K, Øverland S. Psykisk helse i Norge, Folkehelseinstituttet. Rapport Januar 
2018. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-878-1. Tilgjengelig på www.fhi.no

SØVN

• Vi sover mellom 25-30 år i løpet av en levealder

• 2/3 av voksne får ikke de anbefalte 8 timene med søvn hver natt.

• Å rutinemessig sove mindre enn 6-7 timer per dag påvirker immunforsvaret og dobler risiko 
for kreft

• For lite søvn har blitt funnet å være assosiert med utvikling av Alzheimer’s, hjerteproblemer, og 
psykiske lidelser som angst og depresjon.

• For lite søvn øker konsentrasjonen av et hormon som gjør at du føler deg sulten, og senker 
konsentrasjonen av et hormon som signaliserer at du er mett, som gjør at du spiser når du er 
mett.

Walker, M. (2017). Director of UC Berkley’s sleep and neuroimaging lab. «Why we sleep». 



19.05.2019

3

KONSEKVENSER AV
SØVNLØSHET
Hva skjer om man er en natt uten søvn?

• Husker færre positive hendelser
• Dårligere affektregulering (forskning viser amygdala aktivering mye høyere ved eksponering til stimuli).

• Dårligere gjenkjenning av andres følelser

• Dårligere læring/hukommelse
• Endret humør (irritabilitet, nedsatt stemningsleie)

• Utslitthet

• Mer konflikt med andre
• Endret matinntak og kognitiv funksjon.

Kallestad, H. (2017). Foredrag om behandling av søvnvansker.

POSITIVE 
EFFEKTER AV SØVN
• Søvn påvirker mange viktige funksjoner og gir oss økt grad av mulighet til å lære, memorisere, 

og gjøre logiske valg. 

• Søvn rekalibrerer emosjonelle hjernestrukturer og er godt for vår psykiske helse

• Søvn hjelper immunforsvaret og forhindrer infeksjoner.

• Søvn regulerer appetitten vår.

Walker, M. (2017). Director of UC Berkley’s sleep and neuroimaging lab. «Why we sleep». 
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SØVN

• Alle arter som har blitt studert sover

• Vi mennesker er den eneste arten som med vilje reduserer den søvnen vi burde ha uten 
legitim grunn.

Walker, M. (2017). Director of UC Berkley’s sleep and neuroimaging lab. «Why we sleep». 

SØVNRÅD

• Ref:  NIH Medline Plus, National Library of Medicine

• Legg deg og stå opp til samme tid hver dag. Sett alarmklokken til når du skal sove.

• Trening er bra, men ikke for sent (tren gjerne 30 minutter dagen men ikke senere enn 2-3 
timer før legge tid)

• Unngå koffein og nikotin – effekten av koffein kan ta 8 timer for å avta helt.

• Unngå alkoholholdig drikke før leggetid.  Alkoholkonsum kan medføre mindre REM søvn og 
gjøre at du våkner opp tidligere (når alkoholeffekt avtar).

• Unngå store måltid og mye drikke sent på kvelden. 
• Hvis mulig, unngå medisiner som forstyrrer søvnen. 

• Ikke ta deg en «lur» etter 15.00 da dette kan forstyrre søvnen.
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SØVNRÅD

• Ref:  NIH Medline Plus, National Library of Medicine

• Slapp av før du sover. Ikke legg opp til så mye planer at du ikke kan slappe av.

• Ta et varmt bad før du legger deg. Påfølgende kroppsvarmetap kan være hjelpsomt.

• Ha et mørkt, kjølig og «gadet-fri» soverom. 

• Få rett sollys eksponering. Prøv å være i naturlig sollys i minst 30 minutter hver dag. Hvis mulig, 
våkne opp med solen eller bruk sterke lys om morgenen.

• Ikke ligg våken i sengen. Hvis du ligger i over 20 minutter eller føler det engstelig/bekymret kan 
det være en god ide å stå opp, og gjøre noe avslappende til du er trøtt og kan få sove igjen. 

S Ø V N  O G  
A S D
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SØVNMÅLINGER SOM BRUKES I 
FORSKNING PÅ SØVN
• Selvrapporteringskjema / foreldrerapporteringskjema

• Søvndagbok

– Skjema hvor du hver morgen fører inn hvordan du har sovet natten før og hvordan du hadde det 
dagen før.

• Aktigraf målinger

– Måleinstrument som måler bevegelse og lysnivået rundt deg (eks. klokke). 

• Polysomnografi (PSG)
– Registrering av hjernens aktivitet (EEG), pustebevegelser, hjerterytmen og kroppsbevegelser under 

søvn ved bruk av elektroder som festes på huden.

https://www.ntnu.no/sleep-bp/deltakere-i-studien

LONGITUDINELT 
STUDIE PÅ BARN

• Fra Barn i Bergen studiet som er et longitudinelt populasjonsstudie som samlet inn data på 
søvn hos barn da de var 7-9 år og 11-13 år.

• 28 barn (0.8%) av 3700 barn med ASSQ skåre over gitt terskelnivå i utvalget.

• Prevalens på kronisk insomni var over10 ganger høyere hos disse barna sammenlignet med 
kontrollgruppen.

• Søvnvanskene var mer kroniske hos disse barna enn i kontrollgruppen.

• Sivertsen, Posserud, Gillberg, Lundervold & Hysing, 2012.
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UNGDOM/VOKSNE

• Studien så på søvn hos ungdom og 
voksne med Asperger syndrom/autisme 
diagnose (alder 15-25 år, N=15).

• Lav «sleep efficiency» (under 85%) eller 
«long sleep latency» (mer enn 30 min) 
ble funnet hos 80% av de som var med 
på studien.

• Bruk av aktigraf målinger som viste 
større utslag enn foreldres 
rapporteringer på spørreskjema.

VOKSNE MED HØYTFUNGERENDE
AUTISME
• Studie på 36 voksne med HF-ASD sammenlignet med 36 i kontrollgruppen, matchet på IQ og 

kjønn.

• Selvrapporteringskjema, søvndagbok og actigraphy.

• Voksne med HF-ASD hadde signifikant mer søvnvansker enn kontrollgruppen

• Forskerne konkluderte meg at søvnvansker, spesielt insomni, fortsetter inn i voksenalder hos 
personer med HF-ASD.
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HVOR UTBREDT ER SØVNVANSKER 
HOS PERSONER MED ASD?
• Estimert prevalens på 50-80% har søvnvansker (primært «sleep onset» vansker eller insomni)

• Til sammenligning har 11-37% av typisk utviklede barn disse søvnvanskene.

• Veatch et al. (2015)

HVILKE SØVNVANSKER SER MAN HOS 
BARN MED ASD?
• Insomni (vansker med å initiere og opprettholde søvn)

• Motstand mot å legge seg / ønske om samsoving.

• Obstruktiv søvnapne

• Døgnrytmeforstyrrelser (eks. forsinket søvnfase syndrom)

• Parasomnier (uønskede motoriske fenomener under innsovning, i løpet av søvnperioden, eller 
ifm oppvåkninger). Eksempelvis skrekkanfall, å gå i søvne (NREM) og REM sleep behavior
disorder (RBD) hvor personer spiller ut drømmene pga fraværende muskel paralyse under 
REM søvn.

• Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (Restless legs syndrome (RLS) og Periodic limb
movement disorder (PLMD)

Reynolds & Malow, 2011 & Veatch et al., 2015
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KARTLEGGING AV SØVNVANSKER HOS 
PERSONER MED ASD
• Søvnhistorikk må kartlegges, eksempelvis gjennom søvndagbok og kartleggingskjema (eks. 

Children’s Sleep Habits Questionnaire, Owens et al., 2000)

• Viktig å kartlegge evt. medisinske årsaker (eks. smerte/ubehag fra feks. reflux, forstoppelse, 
tannverk, eksem) og om bivirkninger fra medisiner (eks. epilepsi/ SSRI) påvirker.

• Kartlegge komorbiditet (eks. depresjon kan føre til tidligere oppvåkning, og angst/OCD kan 
påvirke tid man trenger på å sovne inn)

• Kartlegge sensitivitet (eks. ubehag fra pyjamas, bleie, annet)

• Vitaminmangel kan adresseres (vanlig hos barn med ASD grunnet restriktive dietter) og 
jernmangel er assosiert med Restless legs syndrome (RLS) og periodic limb movements
(PLMD)

Reynolds & Malow, 2011

FORELDRERAPPORTERING STEMMER 
OVERENS MED OBJEKTIVE MÅL?
• Et studie av 58 barn fra 4-10 år med ASD fant at foreldres selv-rapportering om søvnvansker 

(eks. foreldre som rapporterte dårlig søvnkvalitet) ble bekreftet med objektive søvnmål
(aktigrafi og Polysomnografi (PSG)).

• Barn med ASD som hadde god søvn viste like god (og noen ganger bedre) søvn enn barna som 
ikke hadde ASD i studien.

• Barn karakterisert som å ha «dårlig søvn» hadde mer hyperaktivitet og kompulsiv/ritualistisk 
atferd enn barn med ASD som sov godt. 
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FORELDRERAPPORTERING 
STEMMER OVERENS MED 
OBJEKTIVE MÅL
• Et annet studie fant samme resultat der «actigraphy-

measured sleep duration» var korrelert med 
foreldrerapportering.

• I denne studien på 80 barn med ASD fant de følgende:

– «Sleep onset delay» – 66%

– «Night wakenings» - 72%

– «Bedtime resistance» – 66%

SØVNVANSKER ASSOSIERT MED 
ATFERDSPROBLEMER
• Et studie fra Japan fant at barn (under 6 år) med ASD som også hadde søvnvansker (spesielt 

insomni) hadde større grad av atferdsproblemer enn barn med ASD som ikke hadde 
søvnvansker (Hirata et al., 2015)
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SØVNVANSKER ASSOSIERT MED 
ATFERDSPROBLEMER
• Søvnvansker er også assosiert med atferdsvansker (fysisk aggresjon, irritabilitet, 

uoppmerksomhet og hyperaktivitet). 

• Oppvåkninger om natten hadde mest konsistent assosiasjon med atferdsvansker på dagtid.

SØVNVANSKER ASSOSIERT MED 
KOGNITIVE/ADAPTIVE VANSKER
• Et studie fra USA fant at barn med ASD som sov mindre timer per natt hadde lavere:

– Generell intelligensskåre

– Verbale ferdigheter

– Adaptiv fungering

– Sosialiseringsferdigheter

– Motorisk utviklingsnivå

(Taylor, Schreck & Mulick, 2012)
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SØVNVANSKER ASSOSIERT MED 
SENSORISKE STIMULI OG ANGST
• Barn med ASD som har angst og over-responsivitet til sensoriske stimuli er muligens mer 

sensitive for søvnvansker (Mazurek & Petroski, 2015)

• Dette studiet indikerte at 
hypersensitivitet for 
berøring hadde sterkest
relasjon til søvnvansker.

• Forskerne spekulerte i om 
denne hypersensitiviteten da 
forstyrrer “sleep onset” og
opprettholdelse av søvn.

SØVNVANSKER ASSOSIERT MED 
SENSORISKE STIMULI
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SØVNVANSKER ASSOSIERT MED 
SOSIALE VANSKER
• En studie fra USA så på 2714 barn der det fantes

søvndata (foreldrerapportert) og ADI-R/ADOS 
skårer.

• Negativ korrelasjon mellom sovetid og
kjernesymptomer på ASD

• Jo mer “severe social impairment” (vansker med å
utvikle vennskap med jevnaldrende) var symptomet
som hang mest sammen med kort søvn. 

STUDIE PÅ HEART RATE VARIABILITY

• Studiet så på 21 barn med ASD og 23 barn uten ASD med «overnight polysomnography». 

• I begge gruppene gikk «heart rate» (HR) ned under non-REM søvn og økte under REM søvn. 

• Men HR var signifikant høyere i N2, N3 og REM søvn i ASD gruppen.
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S Ø V N  O G  
A S D

B E H A N D L I N G

GENERELL BEHANDLING AV 
SØVNVANSKER
• Sovno.no (HelseBergen er god ressursside)

• CBTi har vist god effekt for behandling av insomnia (over 200 studier, Belleville et al., 2011)

• Men få kan behandlingen

• https://sovnmestring.no/ (SHUTi) – internettbasert behandlingsopplegg

https://sovnmestring.no/
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F R E M T I D I G S T U D I E
I N T E R N E T  B A S E RT C B T  F O R  S Ø V N I  A S D

ANBEFALINGER FRA NAS

Ref:  https://www.autism.org.uk/about/health/sleep.aspx

• Begrense skjermtid før legging samt eksponering til skarpt lys

• Bruk av søvndagbok for å identifisere faktorer som kan opprettholde søvnvansker

• Gjøre soverommet komfortabelt (bruke blendegardiner), redusere støy, sørge for at dyne/pute, 
pyjamas er komfortabel (eks. fjerne merkelapper)

• Redusere muligheter for eksponering til lukt personen ikke liker

• Fjerne distraksjoner på rommet med mindre personen finner dette avslappende
• Bruk avslapningsteknikker (eks. bad, massasje, stille tid)

• Sosial historie kan brukes for å forklare hvorfor man trenger søvn
• Begrens koffein-inntak

• Bruke visuell tidstabell/ rutiner ved legging
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ANBEFALINGER FRA «AUTISM
SPEAKS»
• Kjølig soverom

• Leggerutinen bør være relativt kort (20-30 minutter) og inkludere avslapningsaktivitet som 
lesing/ høre på lav musikk. 

• Ikke forskjell mellom oppvåkning/leggingstidspunkt på ukedag og helg

• Lær barnet å sovne på egenhånd uten at foreldre må være tilstede

• Gjør fysisk aktivitet på dagen, men unngå det for nært leggetid.

https://www.autismspeaks.org/sleep

AUTISM SPEAKS RESSURSER PÅ 
HJEMMESIDEN

https://www.autismspeaks.org/sleep
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BEDTIME FADING WITH RESPONSE COST

• Intervensjon foreldre 
gjennomfører 

• 3 tidligere studier som har 
vist lovende resultater

• Involverer å utsette tid for 
soving til senere tidspunkt, 
samt å ta barnet ut av sengen 
en time hvis ikke søvn 
initieres innen 15 minutter.

• Studiet indikerte bedring i å 
eliminere uønsket samsoving, 
oppvåkninger om natten og 
bedret innsovning.

ANDRE STRATEGIER

• Ekstinksjon.  Strategi der forelder ignorerer atferd fra barnet etter leggetid. Har blitt funnet
effektiv (Vriend et al., 2011) men viktig å implementere på korrekt måte.

• Gradvis ekstinksjon.  Eksempelvis kan man midlertidig sette opp en gyngestol som foreldre 
sitter i ved barnet seng (uten bruk av øyekontakt/berøring) der man gradvis flytter stolen 
nærmere døren i påfølgende netter til man befinner seg utenfor døra. 

• «Bedtime pass» (Friman, 2007) som begrenser nattlige oppvåkninger. Her får barnet et 
«kort» som kan brukes gjennom natten til å kontakte foreldrene. Hvis barnet ikke bruker 
kortet kan det veksles i en forsterker om morgenen.

Reynolds & Malow, 2011 & Herrmann, 2016
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SØVNKURS FOR 
FORELDRE

• 80 barn (2-10 år) med «sleep onset delay»

• Studie på søvn-kurs gitt til foreldre av barn med ASD for 
å se om individuelt kurs (ett 1-timers kurs og to 
oppfølginger via telefon) eller gruppekurs (to 
kurssamlinger a 2 timer + to oppfølginger via telefon)  ga
forskjellig effekt i søvn og andre variabler.

• Funnene indikerte at å ta kurset ga forbedringer i
innsovningstid og det var ikke forskjell på om 
kurset ble gitt individuelt eller i gruppe.

FORELDREKURS 
UTPRØVD I NORGE
• Av Nordlandssykehuset

• Gjennomført på 5 familer hvorpå 3 
fullførte

• Total søvnkvalitet forbedret på 6mnd 
oppfølging for de tre som fullførte

• Rangering i Ungsinn: Potensielt 
virksomt (nivå 1) grunnet 
internasjonale studier med få 
deltakere.
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FYSISK AKTIVITET

• Studie på ti barn med ASD (9-16) år som gikk 7 dager 
med instrument som målte aktivitet og søvnaktivitet.

• Resultatene indikerte at aktivitetsnivå var signifikant 
relatert til søvnmønstre.

• Jo mer fysisk aktive barna var, jo høyere var 
søvnkvaliteten.

WEIGHTED 
BLANKETS
• «Tunge dyner»

• RCT på 67 barn mellom 5-16 år med 
ASD og alvorlige søvnvansker. 

• Bruken av «tunge dyner» hjalp ikke
barna med ASD å sove lengre, å sovne
fortere eller å våkne mindre enn i
kontrollgruppen. 
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NON-
TRADITIONAL
APPROACHES

• Litteratursøk fant åtte studier. 

• Fant noen positive funn for «massage therapy» og «vitamin 
supplements»

• Ingen effekt for «aromatherapy»

• Konklusjon: Begrensede studier og metodologiske 
svakheter indikerer at man ikke kan demonstrere effekt 
for «non-traditional approaches»

SØVNVANSKER OG MEDIKAMENTELL 
BEHANDLING
• 1518 barn fra 4-10 års alder

• Klinisk signifikante 
søvnvansker i 71% av barna 
men bare rundt 30% hadde 
diagnoser på søvnvansker (og 
av disse brukte 46% 
medisiner).

• Melatonin mest vanlig

• Mange medikamenter kan har 
sideeffekter som ikke er 
gunstige
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MEL ATONIN
• Studiet som ble gjennomført på

24 barn (3-10 år) konkluderte
med at melatonin var effektiv i
uke 1 av behandlingen, og at 
effekten holdt seg over flere
måneder. 

• Melatoninen ble tolerert bra, og
barna viste forbedring i søvn, 
atferd og «parenting stress».

• Men ikke RCT 

RCT STUDIE 
PUBLISERT I 2017
• 125 barn og ungdom (97% med ASD diagnose)

• Konkluderte med at behandling i form av “prolonged-
relesased melatonin mini-tablets” var effektiv og trygg for 
barn og ungdom med ASD (både for de som hadde
komorbid ADHD og de uten).
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SYSTEMATISK REVIEW/METAANALYSE
• Evaluerte forskning på melatonin og ASD

• Metaanalyse på fem RCT studier (double-blind placebo control).

• Metaanalysen fant signifikante forbedringer med stor effektstørrelse i «sleep duration» (73 min 
sammenlignet med baseline, (Hedge’s g 1.97) og 44 min sammenlignet med placebo (Hedge’s g
1.07)).

SYSTEMATISK REVIEW/METAANALYSE
• Metaanalysen fant også signifikante forbedringer med stor effektstørrelse i «sleep onset

latency» (66 min sammenlignet med baseline, (Hedge’s g -2.42) og 39 min sammenlignet med 
placebo (Hedge’s g -2.46)).

• Rapporterte bivirkninger med Melatonin ble beskrevet som «minimal to none» 

• Konkluderte med at Melatonin er assosiert med forbedret søvn, bedre fungering på dagtid og 
minimale bivirkninger. 
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KAN MELATONIN HA ANDRE EFFEKTER?
• Review som etterspør mer

forskning på om Melatonin 
kan påvirke tilleggsvansker
(eks. angst, depresjon, 
smerte og vansker med 
mage/tarm)

• Review som etterspør mer
forskning som ser på om 
Melatonin kan påvirke bedre
sosial kommunikasjon og
mindre stereotyp
atferd/interesser. 

OPPSUMMERT OM MELATONIN
• Virker å være effektiv i å redusere innsovningstid
• Studier indikerer lite bivirkninger på korttid, men vi vet 

lite om langtidseffektene
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KONKLUSJONER

• Søvnvansker er 
hyppig 
forekommende hos 
personer med ASD

• Søvnvansker bør 
kartlegges

• Det finnes effektive 
metoder for 
søvnvansker hos 
personer med ASD.


