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Hvad kan forstyrre søvnen? 

 

Søvnforstyrrelser indefra 
Søvnsygdomme 

Søvnforstyrrelser udefra 
Dårlig søvnhygiejne 
Sorg 
Depression 
Stress   
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Søvnsygdomme 

88 forskellige diagnoser 

Dys-somnier (forstyrrelser som griber ind i søvnen og som 
giver enten søvnløshed eller dagtræthed) 
For eksempel søvnapnø eller urolige ben. 
 
Para-somnier (ubehagelige fænomener under søvnen) 
For eksempel søvngængeri, nattetisseri, mareridt 

Medicinske og psykiatriske forstyrrelser 
For eksempel stroke, demens, psykoser 
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Symptomer 
Træthed 
Hypersomni 
Nedsat reaktionsevne 
Nedsat koncentration 
Hukommelse- og indlæringsbesvær 
Hyppigere syg 
Irritabel  
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Søvnanamnese 
 Komorbiditet 
 Lægemidler  
 Hvordan plejer din søvn at være? 
 Har du nogle sovevaner eller ritualer inden sengetid? 
 Hvor lang tid plejer der at gå, fra du lægger dig til at sove, og til du falder i 

søvn? 
 Vågner du i løbet af natten? Hvor ofte sker det, og ved du hvorfor? 
 Hvornår plejer du at vågne om morgenen? 
 Plejer du at sove om dagen? 
 Hvad plejer du at gøre, hvis du har problemer med at sove? 
 Hvad tror du, din dårlige søvn kan skyldes? 
 Hvordan påvirker dit søvnbesvær din dagligdag? 
 Hvordan håndterer du dine søvnproblemer? 
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 Indsovnings vanskeligheder: > 30 min 
 Gennemsovnings vanskeligheder: 

overfladisk søvn, afbrudt kortere eller 
længere tid 

 Tidlig morgenopvågnen - efter mindre 
end 6 timers søvn  

   
 Insomni typer; 
 Forbigående, få dage max en uge  
 Middellangt varende 1-4 uger           
 Kronisk > 4 uger                                

Insomni 7 



Udvikling af Insomni  8 
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Stress påvirker søvn 
 

• 9 af 10 tilfælde af insomni skyldes stress 
•      Stresshormoner tager tid at reducere 
•      Stresshormoner påvirker den dybe søvn 
• Mangel på dyb søvn forårsager stress 
 

10 



Immunforsvaret svækkes af søvnunderskud 
 Begrænsning af søvn fra otte til seks timer pr. nat i fem dage medfører et forhøjet 

niveau af proinflammatoriske cytokiner (Il-6) (Faraut B al. 2015)  

 Dysregulering af Il-6 er associeret til autoimmune, kronisk inflammatoriske og maligne 
sygdomme 

 88 timers søvnmangel eller ti dages søvnbegrænsning til fire timer pr. nat en øget 
koncentrationen af C-reaktivt protein (Tononi G et al. 2014)  

 operation, traumer, blodprop i hjertet eller kræftsygdomme giver forhøjet CRP-værdier 
 

 Vaccine mod hepatitis A har dobbelt effekt hos dem der sov første nat efter 
vaccination, målt 4 uger efter samt ved opfølgning efter år (Lange T et al. 2003)  

 

  6 dage med begrænset søvn forringer immunrespons på influenzavaccination 
(Spiegel k. et al 2002) 
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Posttraumatisk stress 

 En begivenhed, som opleves som skadelig eller livstruende for personen 
selv eller andre, og som er forbundet med intens angst og hjælpeløshed 

          (American Psychiatric Association. 2013) 

 

 Succesfuld behandling af PTSD er ikke automatisk er forbundet med 
forbedret søvnkvalitet  

 Behandling af søvnproblemer har positiv effekt på PTSD-symptomer 
             (Spoormaker VI et al. 2008) 
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Søvnens harmoni 

Søvn/ 
vågenhed 

Temperatur 

Blodtryk 

Hormoner 

Humør 

Styremekanismer 
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