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Utredning och behandling av sömnproblem 

Vad påverkar vår sömn? Vilka är de 
vanligaste sömnproblemen hos vuxna och 
ungdomar och vad vet vi bidrar till eller 
orsakar sömnproblem? Hur hänger stress, 
smärta, ångest, depression och bipolär 
sjukdom ihop med sömnen? Kan man 
välja att förändra sin dygnsrytm och 
sömnkvalitet och hur gör man då?  

 

Allt fler lider idag av sömnbesvär. Idag 
sover vi kortare tid och allt fler under de 
senaste åren uppger problem med 
sömnen, framförallt har ökningen skett 
bland yngre åldersgrupper. Kognitiv 
beteendeterapi har visat sig vara den 
metod som i forskningsstudier gett bäst 

resultat på längre sikt för insomni och 
flera andra sömnbesvär.  
 
Om utbildningsdagen 
Utbildningen syftar till att ge fördjupad 

kunskap om vilka faktorer som kan orsaka 
sömnbrist och vilka metoder som 
framgångsrikt kan användas för 
behandling. Kursdagens fokus ligger på 
evidensbaserade psykologiska arbetssätt 
för att behandla de vanligaste 
sömnproblemen.  
 
Fallexempel från klinisk vardag kommer 
presenteras och en genomgång av olika 
typer av sömnproblem, vad som kan 
orsaka problemen, sömnfysiologi och 
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differentialdiagnostik tas upp. Huvudfokus 
ligger på hur man praktiskt kan arbeta 
med KBT-metoderna stimuluskontroll och 
sömnrestriktion då dessa metoder har 
visat sig vara de mest effektiva för 
behandling av de vanligaste formerna av 
sömnproblem.  
 
 
Upplägg: 

Under utbildningsdagen varvas 
föreläsningar med praktiska moment i 
form av övningar och rollspel för att 
deltagarna ska få träna sin förmåga att 
bemöta och hjälpa klienter med 
sömnproblem. 
 
Målgrupp: 

Du som i ditt nuvarande eller framtida 
arbete önskar kunna upptäcka, utreda, 
behandla och ge råd för sömnproblem 
utifrån aktuell forskning. Exempelvis 
psykologer, psykoterapeuter, läkare, 
sjuksköterskor, kuratorer, socionomer eller 
du som studerar för att arbeta inom 
vården. 
 
Datum & tid: 

Tisdag 27:e april 2021, kl. 09.00 – 16.00 
 

 

Plats: 

Digitalt. Deltagandet sker med verktyget 
Zoom. 
 
Kursledare: Marie Söderström 
Leg psykolog och fil. doktor i psykologi, 
disputerade vid Karolinska institutet med 
en avhandling kring utmattning, stress och 
sömn. Är författare till böckerna Sömn – 
Sov bättre med kognitiv beteendeterapi 
och Vila – Om den sköna konsten att varva 
ned. Marie har lång erfarenhet av 
behandling av sömnbesvär både i grupp 
och individuellt. Idag arbetar hon förutom 
med undervisning i huvudsak med kliniskt 
arbete på KBT-Centralen AB och 
Stressmottagningen, en 
specialistmottagning för 
utmattningssyndrom. 
 
Pris: 

2200 kr + moms.  

 

Ytterligare information och anmälan: 

Mejl: info@wisemind.se   
Mobil: 076-325 49 58 
Anmälan görs genom att fylla i 
anmälningsformuläret på 
https://www.wisemind.se  
 
Sista anmälningsdag 20:e april 2021. 
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