
Søvn, 
snorken og 
søvnforstyrrelser

Din guide til at 
forstå snorken og 

søvnforstyrrelser samt 
tip til en bedre nattesøvn.



Oversigt

1. Får du nok søvn? 5

2. Hvorfor har vi brug for søvn? 7

3. Søvncyklussen  9

4. Hvorfor kan jeg ikke sove? 12

 4.1  Snorken 15

 4.2  Søvnløshed og problemer med at falde i søvn 17

 4.3  Narkolepsi og træthed i dagtimerne 18

 4.4  Nykturi 19

 4.5  Søvnapnø 20

5. 7 tips til at sove bedre  23

 5.1  Sørg for at have et passende  sovemiljø 23

 5.2  Sig nej til skærm 25

 5.3  Planlæg din søvn 26

 5.4  Monitorer din søvn 29

 5.5  Pas på, hvad du spiser og drikker 30

 5.6  Bevæg dig mere 35

 5.7  Få ro i dit sind 37

  5.7.1  Skriv det ned 37

  5.7.2  Lær at trække vejret 39

6. Tid til forandring? 41



Får du nok søvn?

Der spøges nogle gange med, at den 
ideelle mængde søvn for enhver voksen 
er ”fem minutter mere”. Selv om der 
tydeligvis ikke er noget videnskabeligt 
grundlag bag den beregning, afspejler 
det imidlertid det faktum, at mange af 
os mener, at vi ikke får nok god søvn.

Hvad med dig? Har du problemer med at falde i søvn 
eller forblive sovende? Mangler du energi eller har du 
svært ved at koncentrere dig i løbet af dagen?  
I så fald er du bestemt ikke alene. Denne guide har til 
formål at hjælpe dig.

Vi hjælper dig med at forstå betydningen og funktionen 
af søvn. Vi ser på de forskellige problemer, der 
forhindrer os i at få nok søvn, og måske vigtigst af alt, 
vi undersøger, hvad man kan gøre for at sove bedre. 

Til at begynde med skal du bare et kort øjeblik prøve 
at forestille dig, hvordan dit liv kunne se ud, hvis du 
vågnede hver morgen og følte dig virkelig frisk og 
udhvilet. Hvordan ville det påvirke dit helbred, dine 
relationer til andre og dit arbejdsliv?

Lyder det godt? Så lad os komme i gang!

Vidste du?

Nogle søvnproblemer 
kan afhjælpes 
derhjemme, mens 
andre kræver hjælp 
fra en læge.
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Søvn er en naturlig og væsentlig 
kropsfunktion.1 Vi bruger (eller i det 
mindste burde vi bruge) mere af vores 
liv på at sove end på at spise eller dyrke 
motion. Alligevel ved mange af os langt 
mere om kost og fitness, end vi ved om, 
hvad der sker, når vi falder i søvn. Lad os 
få rettet op på det!

Mens vi sover, har vores hjerne og krop travlt med 
forskellige vigtige processer. Tilstrækkelig mængde og 
kvalitet af søvn har vist sig at spille en rolle i forhold til2: 

•  Kardiovaskulær funktion, hjælper med at holde 
ens hjerte sundt

•  Immunsystemets funktion, bekæmper infektion 
og genopretter kroppens celler;

•  Opmærksomhed og årvågenhed

•  Dannelse og opbevaring af minder

•  Hormonfrigivelse, der kan regulere ting som 
appetit, humør, puls og kalorieforbrænding.1

Kort sagt giver god søvn mulighed for fysisk og mental 
genopretning. Kronisk søvnmangel kan føre til alvorlige 
problemer. Forskning viser, at forstyrret søvn kan spille 
en rolle i forbindelse med helbredsproblemer som 
vægtproblemer, humørforstyrrelser, diabetes, forhøjet 
blodtryk, hjerte-kar-sygdomme og tyktarmskræft². 
Samtidig kan vores præstationer i hverdagens aktiviteter 
- arbejde, kommunikation, bilkørsel - blive svækket af 
koncentrationssvigt og manglende evne til at være 
mest muligt klar og årvågen. 2
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Hvorfor har vi 
brug for søvn?

Vidste du?

Hvis du sover mindre 
end 6 timer pr. nat, 
kan du øge din risiko 
for en trafikulykke 
med op til 33 %.3



Søvncyklussen
Du stræber måske efter at ramme 
otte timer under dynen hver nat, men 
mængden af søvn, som vores kroppe 
kræver, ændrer sig gennem hele vores liv.

Eksperter vurderer, at den passende mængde søvn 
kan variere fra 12-15 timer hver dag for børn til 7-8 
timer pr. nat i alderdommen.4 For voksne anbefaler 
American Academy of Sleep Medicine og Sleep 
Research Society, at man regelmæssigt sover mellem 
7 og 9 timer pr. nat.5 Hvis du ikke helt rammer det 
niveau i øjeblikket, skal du ikke være bekymret. 
Senere i guiden hjælper vi dig med at finde 
måder at komme tilbage på sporet i forhold 
til søvnvarighed.

Søvn er ikke blot som en sluk-knap, en periode 
hvor man er bevidstløs, og hvor alt, man gør, er 
at drømme. Hvad der sker i vores kroppe, når vi er 
døset hen, kan variere betydeligt i løbet af natten. 
Under kvalitetshvile oplever vi fire søvnstadier, der 
udgør en cyklus, som normalt gentager sig flere 
gange i løbet af en nat6:

Vidste du?

American Academy of Sleep 
Medicine og Sleep Research 
Society anbefaler, at man 
regelmæssigt sover mellem 
7 og 9 timer pr. nat.

8 9

12-15 timers 
søvn hver dag i 
barndommen

7-8 timers 
søvn hver nat i 
alderdommen

sover vågen



Én komplet søvncyklus, der går fra søvnstadie 
1-4, bør normalt vare 90-120 minutter og 
derefter gentage sig selv . Nogle mennesker 
gennemgår ikke altid hvert stadie i hver cyklus og 
kan f.eks. springe stadie 1 over.

Det, der giver kvalitetssøvn, er den korrekte 
balance mellem NREM- og REM-stadierne, og 
hvor meget tid vi bruger i hver af disse stadier. 
Det er meget vigtigt, at vi får nok dyb søvn – NREM 
stadie 3 – da det er i denne fase, vi oplever den form for 
hvile, som får os til at føle os friske om morgenen.7 

Hvad vi gør, når vi er vågne, påvirker, hvor lang 
tid vi bruger i hvert stadie. Mental træning som at 
lære et nyt sprog eller løse en svær krydsogtværs kan 
få os til at bruge mere tid i REM-søvn, når minderne 
bliver konsolideret.8 Fysisk træning kan på den anden 
side få vores perioder med dyb søvn til at vare 
længere, da kroppen skal genoprette musklerne.9

Nogle gange bliver disse cyklusser imidlertid 
forstyrret af en række faktorer, som vi ikke er i stand 
til at kontrollere. Søvnforstyrrelser er en af de faktorer, 
der kan bringe søvncyklussen ud af takt og få os til at 
føle os groggy og trætte i løbet af dagen. 

Det, vi vil gøre nu, er at udforske nogle af de mest 
almindelige forstyrrelser i vores søvncyklus.

De fire søvnstadier

Non-Rapid Eye Movement (NREM) søvn
Dette er overgangsperioden mellem vågenhed og 
søvn, hvor kroppen og hjernen begynder at slappe af. 
Det er almindeligt, at vores muskler spjætter i dette 
stadie, og vi bliver stadig nemt vækket af vores søvn. 
For de fleste mennesker uden søvnforstyrrelser varer 
dette stadie omkring 5-10 minutter.
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NREM-søvn
Vores vejrtrækning og puls bliver langsommere, og 
vores blodtryk begynder at falde i dette søvnstadie, 
som varer 10-25 minutter hos mennesker uden 
søvnforstyrrelser.
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NREM-søvn
Dette er det stadie, vi normalt kender som “dyb 
søvn”, hvor vi er allermest svære at vække. Det er i 
denne fase, at puls, blodtryk og vejrtrækning er på 
det laveste og mest regelmæssige. Det er også her, 
de fleste af de genoprettende biokemiske processer 
finder sted. Dette stadie varer 20-40 minutter pr. 
cyklus, og varigheden falder ofte med alderen.
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Rapid Eye Movement (REM) søvn
Det er i dette stadie, at vi drømmer. Vores puls 
og vejrtrækning bliver mere uregelmæssig, og de 
fleste af os vil opleve næsten total muskellammelse, 
hvilket er det, der forhindrer os i at udføre vores 
drømme. En muskel, der bliver ved med at fungere, er 
mellemgulvet, hvilket betyder, at vi stadig trækker vejret. 
Vores øjenmuskler fungerer også stadig, hvilket tillader 
den hurtige øjenbevægelse, som har givet dette stadie 
dets navn. REM-søvnstadiet har en tendens til at blive 
længere for hver cyklus: tidligt kan det typisk vare 10 
minutter, men det kan vokse til 25 minutter senere på 
natten. Det er derfor, at drømme ofte varer længere, 
jo tættere vi kommer på, at vækkeuret ringer.

04
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Skifteholdsarbejde10

Overdreven skærmbrug (såsom mobiltelefon 
og tablets)10 

Fedme10

Søvnforstyrrelser, såsom søvnapnø10

Uregelmæssige søvnmønstre11

Koffeinindtagelse12

Indtagelse af alkohol13

Mangel på motion14

Snorken (enten din eller din sengepartners)15

Hvorfor kan jeg 
ikke sove?

God søvnhygiejne - praksis med at etablere vaner 
eller rutiner, der hjælper dig til at sove bedre - kan 
bidrage til at afhjælpe nogle af disse barrierer. Visse 
livsstilsændringer kan også hjælpe, såsom at reducere 
kaffe- eller alkoholindtaget, at tabe sig eller at undgå 
at kigge på mobiltelefonen eller computerskærmen i 
timerne op til sengetid.16 

Nogle mennesker sover imidlertid dårligt på grund af 
en udiagnosticeret søvnforstyrrelse, såsom søvnapnø, 
der kræver lægehjælp.

Hvis ændringer i din livsstil ikke hjælper, og du tror, 
der kan være tale om en underliggende medicinsk 
lidelse, kan du læse mere om søvnapnø på ResMeds 
hjemmeside eller downloade vores e-bog ”Hvad 
er søvnapnø?”. Hvis du tror, at du kan have en 
søvnforstyrrelse, skal du kontakte din læge, som 
kan rådgive dig om næste skridt.

Almindelige søvnforstyrrelser omfatter:

Læs videre for at finde ud af, hvad du kan gøre ved det ... 

z

z

z

z

z

z

En lang række variabler kan afbryde vores 
søvn: miljøfaktorer, psykologiske faktorer og 
fysiologiske faktorer kan alle spille en rolle. 
Almindelige barrierer for søvn inkluderer:

z

z

z
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Snorken

Narkolepsi

Søvnapnø

Søvnløshed

Nykturi
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Vidste du?

30-40 % af den 
voksne befolkning 
snorker.17

14 15

Snorken

Hvad er snorken?

Det anslås, at 30-40 % af den voksne befolkning 
snorker,17 så hvis du har fået at vide, at du snorker, 
er du i godt selskab! Snorken kan også forhindre dig 
i at få god hvile, selv om det ikke er dig, der snorker. 
Hvis du har en sengepartner, er der en god chance 
for, at en af jer vil være en støjende en af slagsen. 
Men hvad får os til at snorke?

Vi snorker ikke alle på samme måde. For nogles 
vedkommende kommer snorkelyden fra næsen, 
mens den for andres vedkommende kommer fra 
svælget. Under søvn slapper musklerne i vores 
hals af, hvilket kan få luftvejene til at lukke sig 
delvist.18 Som følge heraf vibrerer den luft, vi ånder 
ud, når den krydser halsvævet, hvilket skaber den 
karakteristiske lyd af snorken. 

Der er faktorer, der gør os mere tilbøjelige til at 
snorke, og de omfatter: 

 Indtagelse af alkohol eller visse lægemidler19 

 Overvægt omkring halsen20 

 Formen på næsen eller kæben19

 Forstørrede mandler19

 Alder21 

 Graviditet22

z

z

z

z

z

z



Hvad kan jeg gøre ved snorken?

Der er ingen kur mod snorken, og hverken albuer i 
siden på din sengepartner eller forsøg på at vende 
ham/hende om på siden vil løse problemet i længden. 
Der findes dog nogle løsninger, som måske kan 
afhjælpe problemet. Du kan f.eks. prøve en 
tandskinne, en slags tandbeskytter, der sidder 
rundt om tænderne, og som skubber underkæben 
lidt fremad og dermed åbner luftvejene og reducerer 
de vibrationer, der forårsager snorkelyden.23 Igen 
kan livsstilsændringer såsom at tabe sig eller 
reducere alkoholforbruget gøre en forskel19 

(læs mere om god søvnhygiejne i vores tips til 
bedre søvn nedenfor).

Snorken er også et af de mest almindelige tegn på 
søvnapnø,24 en søvnforstyrrelse, der afbryder vores 
vejrtrækning regelmæssigt under søvn, uden at vi er 
klar over det næste morgenen. Selv om der er en tæt 
sammenhæng mellem snorken og søvnapnø23, er det 
ikke alle snorkere, der har søvnapnø, og ikke alle, der 
lider af søvnapnø, snorker. Vi gennemgår søvnapnø 
senere og har en separat guide specifikt til denne 
tilstand, hvis du ønsker mere information. 

Som med andre sygdomme skal du kontakte din læge 
for at få rådgivning om, hvordan det kan behandles.
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Hvad er søvnløshed? 

Søvnløshed er, når man har svært ved at falde i søvn 
eller forblive sovende. Det rammer mennesker i alle 
aldre og kan vare et par nætter, et par uger eller, i 
alvorlige tilfælde, forekomme næsten hver nat. Det 
anslås, at op til 35 % af alle mennesker lider af 
søvnløshedpå et eller andet tidspunkt i deres liv.25

Søvnløshed og problemer 
med at falde i søvn

17

Hvad kan jeg gøre ved søvnløshed? 

Visse tilfælde af søvnløshed kan løses ved at sørge for 
bedre søvnhygiejne25 (få mere at vide om det i vores 
tips til bedre søvn nedenfor). 

”Tillært søvnløshed” opstår, når frygten for søvnløshed 
i sig selv forhindrer en person i at sove.

Det kan i nogle tilfælde afhjælpes med kognitiv 
adfærdsterapi.26 

Hvis du lider af søvnløshed og ikke selv kan afhjælpe 
det med livsstilsændringer og bedre søvnhygiejne, er 
det bedst, at du søger råd hos din læge. 
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Hvad er narkolepsi?27 

Narkolepsi er overdreven døsighed i dagtimerne, 
der kan vise sig ved, at man pludseligt og 
utilsigtet falder i søvn. Et andet symptom er 
søvnlammelse, hvor man føler sig ude af stand til 
at bevæge sig eller tale i et kort øjeblik, lige før man 
falder i søvn eller vågner. Det er det samme som den 
muskellammelse, der opstår under REM-søvnen, 
selv om den ramte ikke er i selve REM-søvnen. 
Hallucinationer og en pludselig, midlertidig svækkelse 
af musklerne er andre tegn på narkolepsi.

Hvad kan jeg gøre ved narkolepsi?27 

Der er ingen kendt kur mod narkolepsi, men der er 
medicin og livsstilsændringer, der kan hjælpe med at 
gøre tilstanden mere håndterbar. Du kan lære mere om 
søvnhygiejne i vores tips til bedre søvn nedenfor. Hvis 
du mener, at du lider af narkolepsi, anbefaler vi, at du 
kontakter din læge.

Narkolepsi og træthed 
i dagtimerne
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Hvad er nykturi?28 

Nykturi er en trang til at vågne op for at lade 
vandet flere gange under søvn. Det er ofte 
forårsaget af en infektion i urinvejene eller blæren, 
men andre triggere omfatter organsvigt, angst, 
diabetes eller simpelthen indtagelse af for meget 
koffein eller alkohol i timerne, før du går i seng.

Søvnapnø (se nedenfor) er en anden tilstand, der 
kan være forbundet med nykturi.

Hvad kan jeg gøre ved nykturi?27 

Hvis du regelmæssigt vågner mere end én gang 
under søvn, fordi du skal tisse, bør du kontakte din 
læge for at identificere årsagen til problemet og den 
relevante behandling. 

Det kan være, at årsagen til nykturien er en af en 
række tilstande, der kendes under paraplybegrebet 
“søvnforstyrret vejrtrækning”. Den mest almindelige 
af disse tilstande er obstruktiv søvnapnø (OSA), som 
vi vil tage et kig på nu.

Nykturi
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Hvad er søvnapnø? 

Der er forskellige typer af søvnforstyrret vejrtrækning, 
men vi vil her behandle de mest almindelige29: 
Obstruktiv søvnapnø (OSA) For en mere detaljeret 
forklaring se vores separate guide for søvnapnø.

Som nævnt ovenfor slapper musklerne i de øvre 
luftveje af under søvn, hvilket fører til de vibrationer 
og lyde, vi kender som snorken. I nogle tilfælde 
slapper musklerne dog af i en sådan grad, at 
de ender med at blokere luftvejene helt, hvilket 
fører til manglende evne til at trække vejret. 
En person med OSA vågner kortvarigt for at rømme 
sig, så han/hun igen kan trække vejret. Hver af disse 
episoder er kendt som en apnøhændelse, og disse 
kan forekomme flere, nogle gange snesevis af gange 
hver time. 

Normalt vil en søvnapnø-patient aldrig huske at have 
haft disse apnøhændelser i løbet af natten, hvilket 
betyder, at tilstanden ofte forbliver udiagnosticeret. 
Og alligevel er det meget mere udbredt, end du 
tror: en undersøgelse anslår, at omkring en ud af syv 
mennesker over hele verden lider af søvnapnø30, men 
at mere end 80 % af dem ikke er diagnosticeret.31

.

Søvnapnø
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Hvad kan jeg gøre ved søvnapnø? 

Enhver behandling for søvnapnø skal begynde 
med et besøg hos lægen for at drøfte symptomer 
og potentielle søvnhygiejneproblemer, der kan hjælpe. 
Hvis livsstilsændringer ikke forbedrer situationen, 
findes der søvntests, der kan fastslå, hvorvidt 
patienten rent faktisk lider af OSA eller en anden form 
for søvnforstyrret vejrtrækning. Når først tilstanden er 
diagnosticeret, findes der behandlinger, som hjælper 
med at holde patientens luftveje frie hele natten.

Hvis du har problemer med at falde i søvn eller forblive 
sovende, eller hvis du er meget træt eller døsig i 
løbet af dagen, er det altid klogt at søge professionel 
vejledning hos lægen. Du kan muligvis også bidrage til 
at afhjælpe problemet ved at skrue lidt på din livsstil. Vi 
vil nu se nærmere på nogle af de tricks, der fremmer 
bedre søvnhygiejne og giver dig større chance for en 
god nattesøvn.

Vidste du?

Tror du, at du måske 
har søvnapnø? 
Tag vores gratis 
søvnvurdering. 

21
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Vidste du?

En justering af temperaturen 
i soveværelset til mellem 
16 °C og 19 °C kan være 
køligt nok til, at du kan falde 
i søvn, samtidig med at det 
hjælper mod rastløshed.31
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Det kræver ikke store investeringer i tid eller penge at 
indrette dit soveværelse, så der er de bedste vilkår for 
at få en god nats søvn. Her er en lille liste over god og 
dårlig praksis i soveværelset. 

Anbefales:

  Brug kun soveværelset til søvn og intime øjeblikke 

  Sørg for, at din seng er behagelig, har den rigtige 
størrelse og er ren

  Udskift dine puder regelmæssigt, og sørg for, at 
du har de puder, der skal til, for at du ligger godt 
(en pude mellem knæene kan give ekstra komfort)

  Investér i mørklægningsgardiner for at blokere for 
lys, eller brug en sovemaske

  Brug ørepropper, hvis du jævnligt bliver forstyrret 
af støj

  Hold rumtemperaturen moderat, dvs. mellem 
16 °C og 19 °C, hvis du har pyjamas på eller har 
en tyk dyne, eller lidt varmere, hvis du ikke har.31

Anbefales ikke:

  Bruge soveværelset til at arbejde

  Have et tv eller en computerskærm i soveværelset

23

7 Tips til en 
bedre nattesøvn
Nogle gange kan små ændringer gøre en 
stor forskel. Hvor mange af disse små 
livsstilsjusteringer er du mon villig til at 
indføre for at få en højere søvnkvalitet?

1. Sørg for at have et 
passende sovemiljø



1024

Vidste du?

Forskere har påvist, at 
øget brug af smartphone 
kan være forbundet med 
mangel på søvn og 
mindre effektiv søvn.35
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2. Sig nej til skærm

I dag er meget af vores fritid præget af 
skærmbrug. Vi binger de nyeste serier, 
tweeter eller følger med i nyhederne, så 
skærmtid er en næsten uundgåelig del af 
hverdagen for mange af os.

Brug af en telefon eller tablet om aftenen kan 
imidlertid påvirke din søvn. Det skyldes, at det 
blåspektrede lys, som de fleste skærme udsender, 
undertrykker melatonin,32 et hormon, der hjælper 
os med at skifte til søvntilstand.33 Når vi først har 
taget vores mobiltelefon op, er det desuden alt for 
nemt at blive opslugt af unødvendige handlinger, 
der stimulerer hjernen og gør en naturlig overgang 
til søvn sværere. 

Det kan ikke anbefales at tage en smartphone 
eller tablet med i seng som en del af en effektiv 
soverutine.34 Prøv at undgå alle skærme i mindst 
en time, før lyset slukkes, og skift i stedet surf på 
internettet eller sociale medier ud med et par sider 
i en god bog eller et varmt bad.
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Forældre eller børnepassere laver ofte 
en rutine på børns vegne, herunder fast 
vækning og sengetider. Når vi bliver 
voksne, glemmer vi ofte disse rutiner, 
men de kan gøre en forskel i forhold til, 
hvor godt og hvor meget vi sover. Vores 
krop er faktisk udstyret med en naturlig 
sove-vågne-rutine kaldet døgnrytmen, 
og det er en god idé at følge den.31

3. Planlæg din søvn

En søvnplan kan 
tilskynde til 
gode vaner

Celler i kroppen, som hjælper med at regulere denne 
rytme, menes at have deres egne indre ure, der 
reagerer på stimuli som lys og mørke, sengetider, 
og måltider. De kan også blive forstyrret af ting som 
skifteholdsarbejde eller vedvarende ændring af det 
tidspunkt, du går i seng og/eller vågner på.36 

En søvnplan kan tilskynde til gode vaner og få dig i 
takt med din krops døgnrytme. Start med at finde 
ud af, hvor mange timers søvn du har brug for. 
Prøv at føre en søvndagbog i mindst 7 dage. 
 
Du skal medtage37:
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det tidspunkt, hvor du går i seng

det tidspunkt, hvor du står op 

hvis du tager en lur, og hvor længe

hvis du vågner om natten

hvordan du har det, når du vågner 
om morgenen

dit humør i løbet af dagen 

om du uventet døser hen, og hvornår

når du ved, hvor meget du skal sove for at 
fungere godt, så prøv at gå i seng og stå op 
på samme tid hver dag - også i weekenden - 
og se, om du mærker forskel på dit velvære 
og energiniveau. 

z

z

z

z

z

z

z

z
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4. Overvåg din søvn

Det kan virke i modstrid med princippet 
om ”ingen skærme før sengetid”, men vi kan 
bøje reglerne lidt, hvis teknologien udnyttes 
til gavn for vores søvn. Der findes masser 
af apps til søvnovervågning, som hjælper 
dig med at identificere søvnproblemer, så 
du kan få den rigtige behandling.

Din læge er fortsat den bedste til at give klinisk 
rådgivning, og ingen app kan erstatte lægens 
ekspertise. Det, teknologien kan, er at give dig indsigt 
i dine sovevaner, så du kan drøfte dem med din læge. 
Disse apps findes på mobiltelefoner og tablets, og der 
er også nogle af dem, der er integreret i fitnessbælter, 
armbånd og ure.

De kan indsamle en række data, lige fra hvor meget 
du sover, til hvor meget du vender og drejer dig i 
sengen. De kan registrere din snorken og din puls 
og endda fortælle dig, hvis du skærer tænder, mens 
du sover. Disse oplysninger vil være meget nyttige 
for din læge og vil hjælpe hende eller ham med 
at ordinere den rigtige behandling til dig.

Nogle benytter den elektroniske enhed i dvaletilstand, 
så man ikke bliver distraheret af indgående meddelelser.
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Giver den første kop kaffe dig den energi, 
du har brug for om morgenen?

Koffein er en stimulans, der kan få dig til at føle 
dig mere vågen og frisk, hvilket kan være nyttigt, 
hvis du føler dig groggy på arbejdet om morgenen. 
Desværre kan det have en skadelig virkning, når 
det drejer sig om at falde i søvn om aftenen. En 
undersøgelse har vist, at når der er koffein til stede 
i centralnervesystemet, reducerer det den gradvise 
døsighed, vi føler før sengetid, hvilket potentielt kan 
føre til øget vågenhed.38

Det er det samme med alkohol. Nogle mennesker 
bruger alkohol som en godnatdrink, der skal hjælpe 
med at sende dem til drømmeland. Men fra forskning 
ved vi, at den “slukke-effekt”, alkohol har på vores 
hjerner, ikke varer ved, og stoffet kan forstyrre 
søvncyklussen, når vores krop behandler det.39

5. Pas på, hvad du 
spiser og drikker
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Folk, der indtager koffein for at forblive friske, 
kan blive fanget i en træthedscyklus
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1.
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p 

og
 fø

ler

 si
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t groggy 
 2. Koffein forstyrrer din søvn. 

 3. Afbrudt søvn påvirker dine  aktiviteter i dagtimerne.

Det er ikke kun de ting, du drikker, der kan forstyrre 
din søvn. Den mad, du spiser, kan også have en 
indvirkning. Læs videre for at få nogle nyttige 
tips til mad ved sengetid.
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Nyttige tips til mad ved sengetid

Sørg for, at du har drukket nok.

Selv hvis du føler dig en lille smule 
dehydreret inden sengetid, kan 
det forårsage søvnforstyrrelser,40 
så det er vigtigt at få rigeligt med 
væske - især vand. Undgå natlige 
ture til badeværelset ved at drikke 
regelmæssigt hele dagen i stedet 
for lige før sengetid.

Hold øje med dit koffeinforbrug

Prøv at holde op med at drikke 
koffeinholdige drikke som te, kaffe, 
energidrikke og cola mindst 4 timer 
før sengetid.41

Prøv urtete i stedet

Kamille-,43 lavendel-44 eller baldrian-45 te 
har den ekstra fordel, at de hydrerer og 
har en beroligende virkning.

Undgå at drikke alkohol før 
sengetid

Ikke alene kan det forstyrre mængden 
af REM-søvn, du får, det har også 
vist sig at forstyrre anden halvdel 
af din søvncyklus, hvor du får mest 
genoprettende hvile.42

Tryptofan

Kan hjælpe dig med at falde i søvn46 
og findes i mejeriprodukter og andre 
fødevarer som æg, bananer, honning 
og nødder.

Hold øje med dit fedtindtag

Fedtrig kost er blevet forbundet med 
søvnløshed og søvn i kortere tid.47
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Vidste du?

Bare 10 minutters aerob 
træning om dagen kan 
hjælpe dig med at opnå 
bedre søvn.48
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6. Bevæg dig mere

Fysisk træning er forbundet med bedre 
søvnkvalitet og længere søvn48 , så det kan 
have en positiv effekt på din søvncyklus.

Aerob træning som løb, cykling eller svømning i bare 
10 minutter om dagen kan hjælpe dig til bedre søvn. 
Men tag det roligt, hvis den slags aktiviteter ikke lige 
er dig. Der er masser af måder at være aktiv på, og 
hvis du også kan komme udendørs et stykke tid hver 
dag, er det endnu bedre!

For de fleste mennesker fungerer træning om 
morgenen eller eftermiddagen bedst, i forhold til at få 
kvalitetssøvn. De, der træner med moderat intensitet 
før kl. 7.00, oplever en forbedring i den overordnede 
søvnkvalitet,50 mens træning om eftermiddagen 
betyder, at din krop køler ned og signalerer et skift til 
søvntilstand omkring det tidspunkt, hvor du måske 
er på vej i seng. Træning sent om aftenen anbefales 
generelt ikke, men det er ikke det samme for alle.  
Hvis den aerobictime kl. 21.00 ikke ser ud til at 
forstyrre din søvn, så hold fast i det! Ellers kan enkle 
strækøvelser eller afslappende yoga inden sengetid 
hjælpe med at afstresse både krop og sind og give 
dine muskler en blid udfordring.

Gåture HusarbejdeHavearbejde

Siddende 
træning

Leg med 
børn
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7. Få ro i dit sind

Ligger du og tænker om natten, så du 
ikke kan sove? 

Det er almindeligt, at man tænker bedst sidst på 
dagen. Angst, humørsvingninger eller psykologiske 
problemer er alle potentielle symptomer på søvnløshed51, 
der gør det svært for mange mennesker at “slukke” 
om natten. Hvis du oplever, at dagens stress ikke vil 
forsvinde, når dit hoved rammer puden, kan du bruge 
et øjeblik på at følge to enkle trin, der kan hjælpe dig 
med at slappe af lige før sengetid.

Skriv det ned

En nyttig strategi er at lave en liste 
over de ting, du tænker på, og en 
handlingsplan for den næste dag. 
Det kan få dig til at føle, at du har 
opnået mere og har styr på tingene, 
så dit sind kan slappe af under søvnen 
i løbet af natten. Sørg for at lægge det 
papir, du har skrevet på, et sted, hvor du 
ikke bliver fristet til at kigge på det igen, 
da det kan distrahere dig endnu mere.
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Lær at trække vejret

Mindfulness er en øvelse, hvor du 
finder en følelse af ro ved at være 
mere bevidst og nærværende i 
din krop, dit sind og dine følelser. 
Harvard-tilknyttede forskere anbefaler 
at udøve mindfulness-meditation 
på et tidspunkt hver dag.52 Hvis du 
følger de enkle trin nedenfor hver 
aften, kan det hjælpe dig med at 
rense dit sind og opnå bedre hvile. 

Sid på noget fast, f.eks. en stol eller en pude 
på gulvet.

Sid med ret ryg, men vær afslappet. Prøv at 
lade dit hoved og skuldre hvile naturligt oven på 
din rygsøjle.

Læg forsigtigt hænderne oven på knæ eller lår. 
Prøv at rense dit sind for eventuelle tanker fra 
dagen eller punkterne på din to-do-liste.

Begynd at trække vejret ind og ud og blot 
rette opmærksomheden mod dit åndedræt, 
der passerer gennem næsen. Der opstår en 
naturlig rytme, som giver en følelse af fred.

Hvis de travle tanker eller bekymringer 
begynder at komme tilbage, skal du 
forsigtigt rette opmærksomheden mod 
dit åndedræt igen. Efter et stykke tid vil 
du bemærke, at det bliver lettere at følge 
processen, og du begynder at mærke fordelene. 

1

5

4

3

2
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Vidste du?

Ved hjælp af de trin, 
der er skitseret i denne 
vejledning, kan du opnå 
en bedre nattesøvn og 
få mere energi og bedre 
humør i løbet af dagen.

40 41

Tid til 
forandring?

Hvis du ikke sover godt, kan det have 
stor indflydelse på hverdagen.53 Du kan 
gå glip af tid med familie og venner eller 
få følelsen af, at dit fysiske eller mentale 
helbred er dårligt.

Hvis du er bekymret for den indvirkning, dårlig søvn 
har på dig, eller hvis du tror, du kan være i risiko for 
at have søvnapnø, kan du downloade vores e-bog 
'Hvad er søvnapnø?' og bestille en tid hos din læge. 

Ved hjælp af de trin, der er skitseret i denne 
vejledning, kan du opnå en bedre nattesøvn og 
få mere energi og bedre humør i løbet af dagen. 
Næste gang, du ikke kan sove om natten, så tænk 
på de simple ændringer, du kan foretage inden 
for kost, motion og daglig rutine - det kunne være 
adgangsbilletten til en god nats søvn.

Vi bruger (eller burde bruge) omkring en 
tredjedel af vores liv på at sove, så vi skylder 
os selv at gøre det ordentligt.
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