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Forskere har opdaget en revolutionerende  
ny behandling, der får dig til at leve længere. 
Den forbedrer din hukommelse, gør dig mere 
attraktiv. Den holder dig slank og sænker 
madbehovet. Den beskytter dig mod kræft og 
demens. Den afværger forkølelse og influenza. 
Den nedsætter din risiko for hjerteanfald og 
slagtilfælde, for ikke at nævne diabetes. Du vil 
endda føle dig lykkeligere, mindre deprimeret 
og mindre ængstelig.” 

(Neurolog Matthew Walker – Hvorfor Sover Vi, 2017)



Viden om søvn – hvad er normalt, og 
hvad er ikke?
Den amerikanske neurolog og direktør for 
Center for Human Sleep Science, Mat-
thew Walker, indleder provokerende sin 
2017-bog ”Hvorfor Sover Vi” med citatet 
på venstre side. Han hævder, at den gode 
og prioriterede nattesøvn optimerer dit 
helbred, dit udseende og din intelligens.  
I dag ved vi, at vores hjerner er mere ak-
tive under søvn end i vågen tilstand. Dine 
søvnmønstre påvirker både dine valg og 

handlinger, mens du er vågen, men i høj 
grad også din indre biokemi. Eller sagt på 
en anden måde har dårlig nattesøvn en 
negativ påvirkning på både dit humør, din 
reaktions-, koncentrations- og ydeevne, 
din hukommelse, og din beslutningsdyg-
tighed. Dine sult- og mæthedshormoner 
bliver også negativt påvirket, når du ikke 
har tilbragt tilstrækkelig med tid under 
dynen, og du vil ofte spise mere samt 
flere søde og usunde fødevarer.

Er du  
interesseret? 



Hver 10. dansker føler sig generet af 
søvnproblemer, hvilket har både sund-
hedsmæssige og samfundsøkonomiske 
konsekvenser. De fleste af os bør kunne 
falde i søvn inden for minutter, men en af 
grundene til, at det ikke sker for os alle, er, 
at vi bruger soveværelset til andet, end 
det er tiltænkt. Mange søvneksperter me-
ner, at du kun bør bruge soveværelset til 
søvn og intimt samvær med din partner. 
Moderne teknologi i form af computer-, 

tablet- og mobilskærme spiller også en 
større og større rolle i den dårlige natte-
søvn. Det skyldes især det blå LED-lys, 
som strømmer ud fra skærmene. Lyset 
blokerer for frigivelsen af hormonet 
melatonin, der påvirker vores indre ur og 
træthedsfornemmelse – og en blokering 
af melatonin har langt større sundheds-
mæssig betydning end blot at regulere 
vores døgnrytme. 



Søvnbehovet falder med alderen. Små 
børn har som udgangspunkt brug for 
mellem 14 og 17 timer dagligt, men 
tallet er lidt mindre for skolebørn og unge. 
Derefter gælder det for de fleste, at mel-
lem 7 og 9 timers søvn er optimalt. 

Er det normalt at vågne i løbet  
af natten? 
De fleste af os vågner mange gange i 
løbet af natten uden at registrere det – og 
det kan faktisk være helt op til 20 gange 
i timen! Når det gælder registrerede op-
vågninger, sker det for de fleste mellem 
2 og 3 gange pr. nat, men størstedelen 
vender hurtigt tilbage til drømmeland. 
Hvis du igen og igen ikke kan falde i søvn 
inden for 30 minutter, bør du kontakte 
din læge –  grunden kan være en under-
liggende sygdom. 

Får du  
nok søvn?





Her er nogle tips og råd til, hvad du selv 
kan gøre for at få en god nats søvn efter 
aften- og nattevagter:

1.  Du falder nemmere i søvn, hvis du 
tager mørke solbriller på, når du kører 
hjem fra arbejde på lyse sommermor-
gener.

2.  Gå i seng så snart du kommer hjem fra 
arbejde – og prøv at få mindst 4 timers 
sammenhængende søvn. 

3.  Afbryd dørklokken, køb ørepropper og 
mørklægningsgardiner samt sæt din 
telefon på flytilstand.

4.  Undgå tobak, kaffe og andre stimulan-
ser inden du skal sove.

5.  Undgå at spise for meget sukkerholdigt 
mad. 

6.  Vent med at tjekke nyheder, mails og 
sociale medier til du har sovet.

Specielt til dig med aften- og nattevagter
Ulemperne ved natte- og skifteholdsarbejde er veldokumenterede. 
Det er i særdeleshed vigtig, at medarbejdere, der arbejder på disse 
tidspunkter, er opmærksomme på at værne om den gode søvn.



Hvad kan være konsekvensen 
af langvarige søvnproblemer?

1. Nedsat  
hjernefunktion 

Søvn er som en vaskemaskine  
- uden regelmæssig søvn ophober 

affaldsstofferne sig i hjernen og  
nedbryder hjerneceller.

2. Humør  

Du bliver mere følelsesladet, har  
en kortere lunte og sværere ved at  

bevare overblikket.

3. Fejl og uheld  

Søvnmangel går især ud over fokus, 
balance og koordineringsevne. Derfor  

er sandsynligheden for fejl i koncentra- 
tionskrævende opgaver større  

ved søvnmangel.

4. Depression

Langtidseffekten af søvnmangel  
er angst, depression og i nogle  

tilfælde selvmordstanker.



5. Immunforsvar 

Når du sover, producerer dit  
immunsystem signalmolekyler, infekti-
onsbekæmpende antistoffer og celler. 

Immunsystemet bruger dem til  
at bekæmpe fremmede stoffer  

som bakterier og vira.

6. Vægtforøgelse 

For lidt søvn forøger din appetit,  
idet produktionen af hormonet kortisol 

forøges. Samtidig nedsættes produktionen 
af hormonet leptin, der fortæller  
hjernen, hvornår man er mæt.

7. Øget risiko for  
type 2-diabetes

Søvnmangel får din krop til at udskille 
højere niveauer af insulin, som fremmer 

ophobning og lagring af fedt. Det  
forøger risikoen for at  

få diabetes type 2.

8. Stress 

Hvad kommer først stress eller  
søvnmangel? Det er der tvivl om, men 

stress og søvnmangel hænger uløseligt 
sammen. Dit nervesystem fungerer  

ikke optimalt, og mængden af  
stresshormon stiger.

9. Smerter

Eksisterende smerter forværres.  
Søvn genopbygger dine skader og  

det slid, du har påført kroppen – og det 
indbefatter både muskler  

og hjerne. 



Apps, hjælpemidler og  
strategi til bedre søvn  
– hvad virker?



Sundhedsstyrelsens Nationale Sund-
hedsprofil fra 2013 viste, at 41 procent 
af danskerne havde sovet dårligt over en 
periode på 14 dage. Heraf havde 11 pro-
cent endda oplevet meget søvnbesvær i 
perioden.

For at afhjælpe deres søvnproblemer bru-
ger mellem 5-8% af danskerne en eller 
anden form for sovemedicin. Det er dog 
ikke langtidsholdbart, og et nyere studie 
foretaget af danske forskere påviser en 
sammenhæng mellem brugen af sove-
medicin og overdødelighed.

Søvnproblemer kan være så alvorlige, at 
det kræver behandling med fx. soveme-
dicin eller psykologisk søvnbehandling. 
Psykologisk søvnbehandling har vist sig 

at være mindst lige så effektiv som sove-
medicin. Behandlingen består som regel 
af kombinationer af forskellige søvnbe-
handlingsteknikker og livsstilsråd.

Der findes et hav af apps og søvn-wea-
rables til at måle kvaliteten af søvn, men 
det er usikkert, hvor nøjagtige de er. De 
kan dog give en indikation på dit søvn-
mønster, og for nogle kan det virke lettere 
at bruge en wearable til at registrere 
søvn sammenlignet med at føre en  
manuel søvndagbog. 

Den bedste strategi til at forbedre søvnen 
er at introducere nogle søvnritualer samt 
at ændre simple ting i dit sovemiljø. Selv 
små ændringer kan have forbavsende 
stor effekt på kvaliteten af din søvn.



1.  Indret dit soveværelse så det er 
mørkt, og du har mulighed for at 
lukke af for støj. Sørg for at soveomgi-
velserne er enkle, indbydende, kølige 
og velduftende.

2.  Sov ikke i løbet af dagen og gå først i 
seng, når du føler dig søvnig. Du kan 
ikke bare gå frisk i seng og forvente at 
kunne falde i søvn med det samme. 

3.  Prøv at gå i seng på samme tids-
punkt hver dag – også i weekenderne. 
Undgå stressende og ophidsende 
aktiviteter i timerne før sengetid og 
hjælp krop og sind til at slappe af.

4.  Brug ikke fjernsyn, tablet eller 
mobiltelefon i soveværelset. Deres 
LED-lys forstyrrer biologien i vores 
døgnrytme, og samtidig hæmmer det 
melatonin-produktionen. 

5.  Skru ned for lyset, stræk dig og gab 
så meget du kan, før du går i seng.

 6.  Udskift din seng hvert 10. år  
(alt efter kvalitet). 

7.  Vask dyner og puder fire gange årligt 
ved 60 grader.

10 håndfaste råd  
til at forbedre din 
nattesøvn



8.  Spis ikke store måltider og undgå 
sukker, koffein og alkoholiske drikke. 

9.  Sørg for at få frisk luft, lys og 30-45 
minutters gang dagligt – og gerne i 
grønne omgivelser. Dyrk ikke hård 
fysisk træning lige inden sengetid.

10.  Har du svært ved at falde til ro, så 
prøv evt. en guidet meditation. Det 
kan fx være lydfilen Bodyscan med 
Chris Norre, som du kan finde på 
www.chrisnorre.dk

 

Hvis ingen af rådene virker 
over en periode på 3-4 uger, 
bør du søge læge. Du kan  
kontakte Danica Sundheds-
sikring på 7025 0203 for at 
få hjælp til blive henvist til en 
speciallæge. 
 
  



”Den bedste strategi til at forbedre 
søvnen er at introducere nogle  
søvnritualer samt at ændre simple 
ting i dit sovemiljø. Selv små ænd- 
ringer kan have forbavsende stor  
effekt på kvaliteten af din søvn.”





Kilder:

http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/ 
vidensraad_soevn-og-sundhed_digital.pdf

https://www.cambridgebrainsciences.com/studies/sleep-study

Why we sleep – Matthew Walker, 2017

Dansk Industri – I dybden med natarbejde
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