
Søvnens svære sti

Søvnproblemer fylder hos mange og er en stor belastning. Der kan dog være metoder 
til at bedre søvnkvaliteten. Magasinet om Rygsøjlegigt har talt med en søvnvejleder, 

642.000 danskere lider af kronisk søvnløshed. Det 
svarer til 13,6 procent af befolkningen. Ved kronisk 
søvnløshed forstås, at man i mere end tre måneder 
har haft besvær med at sove. 

Derudover viser spørgeskemaundersøgelser, at om-
kring hver anden dansker ofte ikke er tilfredse med 
deres søvn. Blandt personer med fysiske lidelser har 
ca. 60 procent udfordringer med søvnen, og kigger 
man alene på personer med psykiske udfordringer, 
har helt op mod 90 procent søvnbesvær. Sundheds-
styrelsen har endvidere opgjort, at søvnproblematik 
årligt koster samfundet 17 mia. kr. og kræver 750 
dødsfald. Derudover er søvnløshed årsag til dobbelt 
så mange sygefraværsdage blandt personer med 
søvnbesvær i forhold til personer, der ikke har pro-
blemer med søvnen.

Dårlig søvn hænger også sammen med udvikling af 
depression, type-2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme 
og visse kræftformer. Desuden har søvnen indflydel-
se på neurodegenerative lidelser som Parkinsons 
sygdom og demens. 

Og som om det ikke er nok. Når man får for lidt søvn, 
bliver man også lettere stresset. Det skyldes blandt 
andet, at den prefrontale cortex (hjernens dirigent) 
ikke får tilstrækkelig med hvile. Nogle undersøgel-
ser viser således et forhøjet niveau af stresshormonet 
kortisol på 60-70 procent, når man sover for lidt. 

Søvn, stress og ærtehalm
”Dårlig søvn og stress hænger sammen som ærte-
halm: Der er en god grund til, at man ofte sover dår-
ligt på grund af stress. Det bliver sværere at falde 
i søvn og vedligeholde søvnen, og det fører igen 
til mere stress. Og så bliver næste dag lidt svære-
re, måske med flere bekymringer, som igen gør, at 
man sover dårligt. Så vi ser hurtigt en nedadgåen-
de spiral,” fortæller søvnvejleder Mikael Rasmussen. 
Han bruger halvdelen af sin tid på søvnbehandling, 
mens resten af arbejdslivet går med foredrag og an-
den form for oplysning om søvnproblematikker.

Ifølge Mikael Rasmussen er det svært at definere, 
hvornår man får tilstrækkeligt med søvn. Det handler 
i bund og grund om at føle sig frisk og veludhvilet. 
Dårlig søvn vil typisk i første omgang påvirke humør 
og stemningsleje, fordi det primært er den såkaldte 
drømmesøvn (også kaldet rem-søvn), man ikke får 
nok af (ikke at forveksle med den dybe søvn). Ved 
drømmesøvn er hjerneaktiviteten lige så høj, som når 
man er vågen.  

”Når vi sover, bliver hjernen så at sige vasket ren, 
og hjernens gliaceller skrumper 20 procent. Når 
det sker, frigives serospinalvæske, hvilket er med til 
at udvaske syv gram giftigt protein hver eneste nat. 
Så det er vigtigt at opretholde en god, kontinuerlig 
søvnkvalitet,” forklarer Mikael Rasmussen.

Af Lars Christensen, journalist

4



Vejen til en bedre søvn
Selv om det for mange kan føles uoverskueligt, 
er det ofte muligt via forskellige tiltag at opnå en 
bedre søvn, men vejen dertil er individuel og ofte 
en kombination af mange faktorer. En metode Mi-
kael Rasmussen ofte tyer til, er den såkaldte to-pro-
ces-model, der dels inddrager søvnpresset. Altså 
hvor mange timer man har været vågen. Jo flere ti-
mer man har været vågen, des større er søvnpresset. 
Her skal døgnrytmen også tages med i samspillet. 
Døgnrytmen styres primært af lys og mørke. Når de 
to processer er optimale ved, at man for eksempel 
har været vågen i 16 timer og døgnrytmen er på vej 
nedad, så udfolder søvnen sig mere naturligt.

”Når man har søvnbesvær, er der ofte uorden i de 
to processer. Enten begynder man at bruge mere tid 
i sengen, fordi man ikke kan falde i søvn, og man 
tager måske en middagslur eller går tidligere i seng 
for at kompensere. Derved skaber man ubalance i 
de to processer, der er fundamentale for og styrer 
søvnen,” uddyber Mikael Rasmussen. 

Desuden spiller neuronaktiviteten ind. Kort fortalt kan 
det defineres som: Hvor klar er du til at sove, når du 
går i seng. Er der måske for meget dopamin, fordi 
man har stimuleret hjernen for meget, eller har man 
for mange bekymringstanker. 

”Hos personer, der gennem længere tid har haft 
søvnbesvær, ser man ofte, at de to-tre gange om 
ugen sover meget dårligt. Men der kommer altid en 
god søvn, fordi søvn er en fysiologisk nødvendig-
hed,” pointerer Mikael Rasmussen. 

Nervesystemet spiller ind
Blandt andet smerter om natten kan gøre, at man til 
tider har svært ved at sove. Når det er tilfældet, be-
gynder hjernen at associere sengen til et skidt sted 
at være, fordi man oplever at ligge med smerter og 
ikke kan sove. Det kaldes med fagtermer psyko-fysi-
ologisk søvnløshed, og skal forstås som, at sengen 
har mistet sin association til stimuli til søvn, og i stedet 
er blevet stimuli til at være vågen.

”Selvom man så nogle gange ikke har smerter, op-
fatter nervesystemet alligevel sengen som et skidt 
sted at være, hvilket modvirker en bedre søvn,” kon-
staterer Mikael Rasmussen.

De såkaldte kognitive, adfærdsmæssige søvnbe-
handlingsmetoder siger, at man skal sove minimum 
85 procent af den tid, man tilbringer i sengen. Og 
det værste man kan, er at begynde at bruge længe-
re tid i sengen uden at sove. Så man skal ikke ligge 
i sengen, hvis ikke man kan sove. Så er det ud af 
fjerene. 

”Når vi sover, bliver hjernen så at sige vasket ren, og hjer-
nens gliaceller skrumper 20 procent. Når det sker, frigives 
serospinalvæske, hvilket er med til at udvaske syv gram 
giftigt protein hver eneste nat. Så det er vigtigt at oprethol-
de en god, kontinuerlig søvnkvalitet,” 
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”Hvis man for eksempel har smerter om natten, kan man 
sagtens forsøge sig med at sove på andre tidspunkter 
af døgnet. Søvnen behøver ikke være sammenhængen-
de, men kan sagtens være opdelt over døgnet, så det 
passer bedre med ens smertebillede. Dog er det vigtigt 
med regelmæssighed i søvnvanerne,”
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”Hvis man for eksempel har smerter om natten, kan 
man sagtens forsøge sig med at sove på andre tids-
punkter af døgnet. Søvnen behøver ikke være sam-
menhængende, men kan sagtens være opdelt over 
døgnet, så det passer bedre med ens smertebillede. 
Dog er det vigtigt med regelmæssighed i søvnvaner-
ne,” uddyber Mikael Rasmussen.

Dagslys er alfa og omega
Ifølge Mikael Rasmussen er dagslys en af de enkelt-
faktorer, der gør, at man har størst mulig chance for 
at få en bedre søvn. En amerikansk undersøgelse 
har således vist, at personer, der arbejdede på stor-
rumskontor, havde forskellig søvnkvalitet, alt efter om 
deres arbejdsplads var ved vinduet, og de derved 
fik dagslys, eller om de sad midt i lokalet med meget 
lidt dagslys. Faktisk sov dem ved vinduet i gennem-
snit 46 minutter længere hver nat, end dem der sad 
midt i lokalet. Simpelthen fordi de fik meget mere så-
kaldt hvidt lys. 

”Du skal meget gerne ud at have mindst en til to ti-
mers dagslys i døgnet. Der er ikke noget bedre end 
at komme ud - og selv på en grå og halvmørk vin-
terdag er der dagslys. Det handler simpelthen om 
at eksponere sig selv for mest muligt dagslys, fordi 
det producerer serotonin, som medvirker til en bedre 
søvn, og det kan ikke erstattes på anden måde end 
at komme ud,” understreger Mikael Rasmussen.

Samtidig pointerer han, at det er vigtigt at have mør-
ke i sit soveværelse, og at man ikke skal ekspone-
re sig selv for såkaldt blåt lys (fra skærme, telefoner 
mv.), inden man skal sove. 

”Den menneskelige fysiologi fungerer allerbedst i 
12 timers lys og 12 timers mørke. Og det moderne 
menneske får for lidt af begge dele. Anbefalingen 
går på masser af lys i løbet af dagen og så skal man 
begynde at tone ned i løbet af aftenen og helt und-
gå blåt lys i timerne inden, man skal i seng,” uddyber 
Mikael Rasmussen.

Bekymringstanker
Vi kender alle det at tankerne myldrer, når vi hr lagt 
os under dynen. Bekymringstanker er ofte en klar føl-
ge af, at man sover for lidt, mens stresstærsklen går 
op. 

”Stress er negative følelser, der er med til at skabe 
bekymringer. Og når man er i en stresstilstand, er 
man meget præget af negative følelser,” fortæller 
Mikael Rasmussen og fortsætter:

”Det handler om at kunne afbekymre sig selv. Man 
skal øve sig i at sige til sig selv, at det ikke gør noget 
at sove dårligt en gang imellem. Det handler om at 
finde en distraktionsteknik, som for dig kan afmon-
tere dine tanker. Det kan eksempelvis være mindful-
ness eller åndedrætsøvelser.”

Ifølge Mikael Rasmussen er alle søvnproblematikker 
individuelle, og hans erfaringer går på, at mange 
kan opnå en bedre søvnkvalitet på et eller andet ni-
veau. Meget ofte er det dog en god ide at få pro-
fessionel hjælp, for det er svært selv at ændre de 
hæmmende vaner, der medfører en dårlig søvn. 
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