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FORDYPNINGSSTOFF TIL HELSEPERSONELL 
Les også brosjyren: GODE RÅD OM SØVN OG SMÅ BARN  
 

Søvnanbefalinger  
• Spedbarn fra 4 måneder til 12 måneder bør regelmessig sove 12 til 16 timer i døgnet. 
• Barn fra 1 til 2 år bør regelmessig sove 11 til 14 timer i døgnet (inkludert dagssøvn).  
• Barn fra 3 til 5 år bør regelmessig sove 10 til 13 timer i døgnet (inkludert eventuell dagsøvn).
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Forekomst av søvnproblemer blant sped- og småbarn er 20-30% og dreier seg hovedsakelig om 
nattoppvåkninger.

2
 Femten til 30 % av førskolebarn har problemer med å sovne om kvelden og/eller 

nattoppvåkninger.
2
 Mangel på søvn hos små barn kan få konsekvenser for deres helse og utvikling på 

sikt. En oppfølgingsstudie med drøyt 32 000 norske mødre fant at barn som sov mindre enn 10 timer i 
døgnet eller våknet ofte i løpet av natten, hadde større sannsynlighet for å ha problemer med følelser 
og atferd ved 5-årsalder.

3
 Ved 18 måneders alder sov rundt 60% av barna 13-14 timer i døgnet.

3
 En 

annen norsk studie med 2014 norske toåringer fant at det å sove mindre enn 11 timer per natt var 
assosiert med en femdobling i oddsen for sosial-emosjonelle problemer.

4
 Gjennomsnittlig 

søvnvarighet var 12 timer og 27 min; de fleste (54 %) hadde 1-2 oppvåkninger per natt, mens 10 % av 
hadde innsovningstid på mer enn 30 min.

4
  

 
Tidlige søvnrutiner 
Foreldre bør tidlig lære barnet sitt å sovne av seg selv for å etablere gode søvnvaner. Det er normalt 
at små barn våkner om natten, men det blir et problem om de vekker foreldrene fordi de er avhengig 
av oppmerksomhet eller hjelp fra dem for å klare sovne igjen. Spedbarn som sovner ved mye hjelp fra 
foreldrene (som mates, bysses eller koses i søvn), har et høyere antall oppvåkninger som krever 
foreldrehjelp for innsovning igjen, sammenlignet med spedbarn som sovner av seg selv eller ved hjelp 
av minimal foreldrehjelp

5. 
Det er viktig at helsepersonell tidlig påvirker foreldres kunnskap og 

oppfatning av barns søvn ved å legge vekt på opplæring om søvnmønster og søvnproblemer.
5
  I en 

norsk studie fant man at samsoving økte risikoen for nattlige oppvåkninger senere, mens amming ikke 
hadde påvirkning på dette.

6
 Spedbarn sover roligere, lenger og våkner sjeldnere når de ligger alene – 

så det kan være lurt å flytte barnet på eget rom ved halvtårs-alder.
7
 I en randomisert 

intervensjonsstudie med 405 barn mellom 7 og 18 måneder, fant man at det å implementere faste 
leggerutiner forbedret både barnas søvn og mødrenes stemningsleie.
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Søvnvansker 
Først etter seks måneders alder brukes betegnelsen søvnvansker eller søvnproblem. Det er oftest 
foreldrenes egen opplevelse som legges til grunn for om det foreligger et problem. Har barnet mer enn 
30 minutters latenstid til innsovning om kvelden, eller oppvåkning to eller flere ganger om natten, 
regnes gjerne som et problem av fagfolk. Hvordan man går frem for å vurdere et mulig søvnproblem, 
kan man lese her.

9
  

En studie viste at til tross for bekymringer knyttet til barnets søvn, lot de fleste førstegangsmødrene 
være å ta opp dette med helsesøster – i tillegg opplevde mange helsesøstre at de verken har 
tilstrekkelig med kunnskap, ferdigheter eller tid til å gi kunnskapsbasert søvnveiledning.

10
 Tidlig 

søvnveiledning er derfor viktig, da det kan gi foreldrene kompetanse i å hjelpe barnet å etablere et 
godt søvnmønster, som igjen forebygger utvikling av søvnvansker.

10
 Foreldrebrosjyren er et bidrag til 

nettopp dette.   

Årsaker til søvnvansker 
Søvnvansker hos friske barn over seks måneder skyldes som regel vaner og lært adferd, råd hvordan 
man best kan løse dem finnes her

9.
 

 
Søvnproblemer kan også ha sin årsak i medisinske tilstander hos barnet. For eksempel kan det 
skyldes pustevansker under søvn, noe som forekommer hos 3–7% av alle barn og en vanlig årsak til 
at forstørrede mandler og/eller polypper fjernes. Allergi og atopisk eksem kan føre til søvnvansker. 
Hos barn med funksjonshemninger dominerer forstyrrelser i døgnrytmen, spesielt ved mental 
retardasjon, ADHD og atferdsforstyrrelser. Om søvnproblemene vedvarer, bør foreldrene ta kontakt 
med helsestasjonen eller fastlege.    

https://www.uptodate.com/contents/assessment-of-sleep-disorders-in-children
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Bruk av legemidler 
Behandling med legemidler av søvnproblemer hos barn bør kun være aktuelt som tillegg til 
atferdsbehandling når barnet har andre medisinske eller psykiatriske problemer eller i andre sjeldne 
tilfeller.
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Alimemazin (Vallergan®) er et førstegenerasjons antihistamin med beroligende og søvndyssende 

virkning. Det ble mer brukt før, men fortsatt skrives det ofte ut til barn 1-2 år.
11

 Det er ikke anbefalt til 

bruk hos barn under to år på grunn av manglende dokumentasjon av effekt, samtidig med at flere 

alvorlige, til og med dødelige, bivirkninger er rapportert.  

Melatonin er et hormon som blant annet er med på å regulere døgnrytmen, men med usikker 

langtidseffekt. Det har vært økende bruk av melatonin til barn de senere årene uten at det er noe 

godkjent indikasjon for dette. Det skrives oftest ut til barn i skolealder.
11

 Melatonin kan være en aktuell 

behandling for barn med ADHD, men det er ikke entydige anbefalinger for slik behandling. 
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