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Dårlig søvn kan påvirke dit helbred negativt 
på en lang række måder. Se hvilke her.

Ved at ændre nogle enkle ting i din daglige 
rutine kan du bane vejen for en bedre søvn 
og dermed et bedre helbred. Her får du 15 
effektive råd.

SIDE 4
Hundredtusinder af danskere 
sover alt for lidt. Det øger risi-
koen for type 2-diabetes, men 
det er der nu råd for, viser ny 
forskning.
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4 BEDRE SØVN – BEDRE HELBRED

SOV DIG FRA DIABETES

Blot 30 minutters ekstra søvn kan gøre en kæmpe forskel, viser ny forskning

Torben Bagge, bagge@bt.dk, Ronni Bur-
kal Nielsen, roni@bt.dk

Der er en meget tæt forbindelse mellem 
din mangel på søvn og din risiko for at få 
type 2-diabetes, men bare 30 minutters 
ekstra søvn hver nat kan være nok til at 
beskytte dig imod den frygtede sygdom, 
viser helt ny forskning.

»Sover du hver nat mindre end syv timer, er 
du ganske enkelt i højrisikozonen, hvad dia-
betes angår. Men du skal bare op på at sove 

mellem syv og otte timer hver nat i gennem-
snit for at være godt beskyttet mod sygdom-
men. Bare en halv time ekstra vil være nok 
for de fleste,« siger Jan Ovesen, der er en 
af Danmarks førende søvnforskere og over-
læge på Skørping Privathospital.

Hjertesvigt og nyreskader
Det er førende forskere fra Bristol Universitet 
i England og fra Universitetet i Qatar, der i et 
patientstudie nu har fundet ud af, at tabet af 
blot 30 minutters søvn hver nat kan føre til en 
stærkt forhøjet risiko for at få type 2-diabe-

Hundredtusinder af danskere sover alt for lidt. Det øger i høj grad deres risiko for den 
farlige sygdom type 2-diabetes, men det er der nu råd for, viser ny forskning. Bare 30 
minutters ekstra søvn kan redde liv.
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5BEDRE SØVN – BEDRE HELBRED
tes, som kan give yderligere komplikationer i 
form af hjertesvigt, nyreskader, nerveskader 
i benene og risiko for benamputation, nedsat 
syn og blindhed.

Undersøgelsen viser, at de 30 minutters 
manglende søvn medførte 17 procent forøget 
risiko for fedme og hele 39 procent øget ri-
siko for nedsat insulin-resistens – hovedpro-
blemet ved type 2-diabetes.

Søvnforsker Jan Ovesen advarer ikke 
mindst de mange tusinde danskere, som har 
diabetes i en tidlig fase, om søvnens enorme 
betydning.

»Det er tidligere påvist, at 13 procent af alle 
voksne danskere i gennemsnit sover mindre 
end seks en halv time om natten - altså et 
meget stort tal, som er i akut diabetesfare. 
Hvis de nu sørger for at få mere søvn, kan 
de se frem til et liv, hvor de ikke behøver at 
tage medicin f.eks. i form af indsprøjtninger. 
Så helbredsgevinsten vil være enorm,« siger 
søvnforskeren, der har denne forklaring på, 
hvad der sker i kroppen ved søvnmangel:

»Vi kan ganske enkelt måle, at kroppens 
følsomhed over for insulin bliver mindre. 
Søvnmanglen betyder, at insulin ikke længe-
re så godt kan bringe sukkeret ind i kroppens 
celler. Dermed kommer der for meget cirkule-
rende glukose i blodbanen. Dvs. betingelsen 
for type 2-diabetes er opfyldt. Risikoen for at 
få diabetes på grund af søvmangel er stor, 
uanset om man er tynd eller overvægtig,« si-
ger Jan Ovesen.

Søren Berg, søvnlæge og medicinsk an-
svarlig ved klinikken ScanSleep, forklarer:

»Vi ved, at hvis man får mindre søvn, bliver 
bugspytkirtlen påvirket negativt. Dermed fal-
der produktionen af insulin i kroppen, og det 
øger risikoen for diabetes,« siger Søren Berg 
og fortsætter:

»Hvis folk er trætte, så motionerer de min-
dre, og de får mere lyst til at spise kulhydra-
ter. Det betyder, at vægten stiger, når du ikke 
får din søvn. Derfor er der i allerhøjeste grad 
brug for, at folk får prioriteret deres søvn 
højt,« siger han.

Større trang til sukker og fedt
Mikael Rasmussen, søvnekspert ved Center 
for Stress og Trivsel, supplerer:

»Hjernen er ligesom et batteri, som skal 
lades op om natten. Hvis den ikke bliver det, 
så fungerer hjernen ikke, og det betyder, at 
risikoen for at få diabetes, hjerte-kar-sygdom 
og øget vægt stiger. Hvis ikke du sover det, 
du skal, så kommer der en øget mængde 
af stresshormonet kortisol i dit blod. Så får 
du en større trang til sukker og fedt, fordi du 
prøver at kompensere for den manglende 
energi,« siger Mikael Rasmussen og fortæl-
ler, hvad der er godt ved at få vores søvn.

»Dit hjertekar bliver motioneret, dit immun-
forsvar får et boost af dimensioner, og hjernen 
bliver vasket ren, når du får din søvn. Hvis 
ikke, bliver du dårligere til at håndtere stress, 
mere irritabel og får en kortere lunte.«w

« Hjernen er ligesom et 
batteri, som skal lades op 

om natten. Hvis den ikke bliver 
det, så fungerer hjernen ikke, 
og det betyder, at risikoen for 
at få diabetes stiger

Mikael Rasmussen, søvnekspert



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

6 BEDRE SØVN – BEDRE HELBRED

SÅDAN PÅVIRKER DÅRLIG SØVN DIT HELBRED

 ● Øget appetit og tendens til at fylde for meget i sig.
 ● Større trang til søde sager og problemer med at styre sit blodsukker.
 ● Større risiko for at blive trist og have svingende humør.
 ● Hukommelsen svækkes.
 ● Fordøjelsen fungerer ikke helt som normalt.
 ● Besvær med at koncentrere sig.

EFTER EN ENKELT NATS DÅRLIG SØVN:

EFTER LÆNGERE TIDS DÅRLIG SØVN:

 ● Immunforsvaret fungerer dårligere.
 ● Øget risiko for at blive overvægtig.
 ● Risikoen for at få type 2-diabetes er forhøjet.
 ● Man rammes lettere af behandlingskrævende depression.
 ● Risikoen for at blive kronisk stresset og udbrændt er stor.
 ● Hjerte-kar-sygdomme - måske med dødelig udgang - ses oftere.
 ● Klart forøget risiko for kortere levetid.

Kilder: Sov Godt af Suzanne Akasha og Anne-Marie Olsen o. a.
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7BEDRE SØVN – BEDRE HELBRED

TYPE 2-DIABETES I 
EKSPLOSIV VÆKST
Torben Bagge, bagge@bt.dk Ronni Burkal 
Nielsenroni@bt.dk

Antallet af type 2-diabetes-patienter sti-
ger med voldsom hastighed. Ca. 237.000 
danskere tager nu medicin mod sygdom-
men, som ca. 200.000 danskere skønnes 
at lide af, uden at de ved det. Man kan 
gå rundt med forhøjet blodsukker i åre-
vis, uden at man mærker det. Imens lider 
kroppen skade.

Hvis du har diabetes, producerer du for lidt 
insulin - eller det insulin, du producerer, fun-
gerer ikke så godt. Sukkerstofferne kan ikke 
komme ind i kroppens celler, eller har svært 
ved det, derfor bliver det i blodet og medfører, 
at blodsukkeret stiger.

 Jo længere tid man går med sygdommen, 
des større er risikoen for at udvikle komplika-
tioner. Du føler dig træt og døsig hele tiden, 
uanset hvor meget søvn du får. Nervekompli-
kationer (diabetisk neuropati).

Svimmelhed og tørst
Diabetisk neuropati giver varig skade på ner-
verne til hud, muskler og/eller indre organer.

Det kan give mavesmerter, svimmelhed, 
problemer med vandladning og potensen. 
Dit syn virker sløret, og dine øjne er mere 
tørre end normalt. Du er konstant tørstig 
og føler dig tør i munden. Du får nemmere 
tandsygdomme, som f. eks. paradentose 
og tandkødsbetændelse. Du får let infek-
tioner i hud-og slimhinder., åreforkalkning og 
hjerte-kar-sygdomme, som er den hyppigste 

dødsårsag blandt diabetikere. Du taber mu-
skelmasse, og kan risikere at få nyresygdom 
(nefropati).

Nogle oplever ophobning af vand og salt i 
kroppen. Det kan i værste fald give nyresvigt. 
Du taber dig, selvom din kost og livsstil ikke 
har ændret sig.

200.000 danskere har syg-
dommen uden at vide det
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8 BEDRE SØVN – BEDRE HELBRED

SÅDAN UNDGÅR DU
søvnløshed

15
RÅD
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9BEDRE SØVN – BEDRE HELBRED

søvnløshed

1. DROP PC OG IPHONE
Lad være med at tage din pc eller mobil med 
i seng. Skab dig derimod et ’søvnritual’, som 
gradvist leder dig over i søvnen. Undlad også 
at tale i mobil, lige før du skal i seng. Strå-
lerne fra den kan gøre det sværere at falde i 
søvn og forstyrre den dybe søvn.

2. SLUK LYSET
Soveværelset bør være helt mørkt, og står 
du op om natten, så lad være med at tænde 
lys. Til gengæld skal du sørge for at få mest 

muligt lys i løbet af dagen. Jo mere lys i løbet 
af dagen, des bedre er dine chancer for at få 
en god nattesøvn.

3. FLYT DIT TV
Flyt din fladskærm til stuen eller køkkenet. 
F.eks. kan en spændende film eller en ophe-
det politisk debat let sætte skub i produktio-
nen af stresshormoner. Bare lyset og lydene 
påvirker stresshormon-produktionen og ud-
skillelsen af søvnhormonet melatonin.
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4. TRÆN DIG TRÆT
Regelmæssig motion sikrer den 
naturlige træthed. Men vær ikke for 
fysisk aktiv i timerne lige før senge-
tid. Med sex som undtagelsen - de 
fleste bliver afslappede og trætte 
bagefter. 

5. PASSER SENGEN?
Det er ikke ligegyldigt, hvordan du 
ligger. Din sengs størrelse, ma-
drastypen og sengetøjet skal passe 
præcis til dig. Køb det bedste, du 
har råd til.

6. FØR SØVN-DAGBOG
Brug søvn-dagbog. Før regnskab 
med de timer, du reelt sover om 
natten. Hvis din ’søvneffektivitet’ 
er under 80 pct., kan du med fordel 
vælge at gå i seng på det tidspunkt, 
du faktisk falder i søvn. Undgå at 
ligge i sengen uden at sove.

7. TÆNK PÅ NOGET 
RART
Der er ikke noget, der kan få hjer-
nen på overarbejde som bekymrin-
ger, vrede og frustration. Sørg for 
at tænke på noget rart før sengetid.

8. OVERVEJ AT SOVE 
ALENE
Hvis din partner sover meget uro-
ligt og måske oven i købet snorker 
højlydt, er det en god idé at sove i 
hver sit rum. Sexlivet kan sagtens 
fungere alligevel.
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9. SÆT GRÆNSER
Hvis man vil sove godt, må man ikke være 
frygtsom eller konfliktsky. Det giver energi og 
forløsning at turde gå ind i en konflikt, hvis 
den er uundgåelig. Det modsatte sker, når du 
vender ryggen til. 

10. INGEN KOFFEIN OG AL-
KOHOL
Hold dig fra kaffe, te, kakao, cola de sidste 
fire timer før sengetid. Desuden skal du holde 
dig fra alkohol, da det ikke duer som sove-
medicin. Det gør kun søvnen overfladisk og 
urolig.

11. SOV KØLIGT 
Du må endelig ikke sove for varmt. Det bliver 
du bare tung i hovedet af. Temperaturen på-
virker vores døgnrytme. Kropstemperaturen 
falder, når vi sover, så det er vigtigt, at der 
ikke er varmt i soveværelset.

12. GOD SAMVITTIGHED
Samvittighedskvaler dræber den gode søvn. 
Snyder man f.eks. i skat, bedrager andre, ly-
ver, bagtaler eller stjæler, kan det meget vel 
give en del søvnløse nætter. God samvittig-
hed er et super sovemiddel.
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13. VÆK MED MORFAR 
Drop middagsluren. Det gør det bare svæ-
rere at sove om aftenen.

14. INGEN KNURREN I MA-
VEN
Gå ikke sulten i seng, da sult forstyrrer søv-
nen. Men det er heller ikke godt at proppe 
sig, lige før man hopper i kanen.

15. LÆS EN GODNATHISTO-
RIE
Måske læser du for børnene, før de sover. 
Læs også selv én, før du lægger dig. Eller lyt 
til afslappende musik. 


