
nder den vakna tiden på dygnet 
konsumerar vi kroppens resurser 
och på natten när vi sover åter-
bygger vi kroppen och ger den 
förutsättningar för att klara da-

gen. Så ser Lena Leissner, som forskat och 
arbetat med sömnproble-
matik i över 25 år, på saken. 
Överläkare Lena Leissner är 
neurolog och klinisk neuro-
fysiolog. När hon började 
specialisera sig på sömn 
handlade det mest om 
snarksjukdomar som oftast 
drabbade medelålders, överviktiga män.

– Idag har sömnens betydelse fått ett 

helt annat fokus, säger Lena, och det är bra. 
Vi måste prioritera sömn i större utsträck-
ning än vad vi gör i dagens stressade sam-
hälle. Attityderna måste förändras och det 
kan vara svårt när det är status att sova så 
lite som möjligt för att använda sin tid effek-
tivt. Flera politiska ledare och kända före-
tagsledare brukar skryta med att de bara 
sover 4 – 5 timmar per natt. Farligt, farligt, 
tycker Lena Leissner, som vet hur mycket 
god sömn betyder för vår hälsa.

Kvalitet, inte kvantitet
– Men det handlar inte enbart om att vi 
sover för lite antal timmar, vi har för dålig 
kvalitet på vår sömn, berättar Lena Leissner. 

Vi behöver lagom mängd av alla faser som 
ingår i en sömncykel.

En normal vuxen person har ca fyra 
sömncykler per natt. En cykel, som pågår 
runt 1,5 timme, innehåller fyra olika faser. 
Först insomningsfasen som utgör ca 5 pro-
cent av en cykel, därefter kommer den vik-
tiga ytliga sömnen där vi ”laddar batterier-
na” och bygger vårt immunförsvar. Den 
utgör ca 45 procent av cykeln och följs, i 
bästa fall, av den livsviktiga djupsömnen 
där vi producerar hormoner. Då drömmer 
vi inte. Djupsömnen bör vara ca 25 procent 
av en cykel och den följs av rem-sömnen 
när vi har livliga och ibland skrämmande 
drömmar. rem står för Rapid-Eye-Move-

sömnen

ment eftersom ögat rör sig under ögonlocken 
under den här fasen som alltså bör vara ca 
25 procent av en cykel.

– Den som har sömnproblem bör se till att 
gå upp varje morgon vid ungefär samma tid. 
Oavsett om det är vardag eller helg. Det är bra 
att gå och lägga sig vid ungefär samma tid 
också, men det är inte lika viktigt som att gå 
upp vid samma tid varje morgon. 

Det är viktigt att man skiljer på att vara 
trött och att vara sömnig. Väldigt många män-
niskor går omkring och är trötta hela dagarna. 
Men när de går och lägger sig kan de inte so-
va i alla fall. Då är man förmodligen trött av 
andra anledningar än brist på sömn. Man kan 
vara uttråkad, ledsen, deprimerad eller lik-

nande. Ett tecken på att man är sömnig är t ex 
att man gäspar eller ”har grus i ögonen”.

Åldringar ska vakna på natten
– Var femte åldring använder sömnmedel 
och det är alldeles för många, menar Lena 
Leissner. När man är runt 80 år har man ca 
tio korta sömncykler under en natt. När en 
ny cykel börjar är man lättväckt och det är 
bra i det här fallet. Äldre människor kan be-
höva röra på sig för att hålla igång blodcir-
kulationen och aktivera sina organ. Att gå 
upp och kissa på natten är okej! Det värsta 
man kan göra är att oroa sig för att man 
vaknar, då hamnar man lätt i en ond cirkel 
som mycket väl kan ge sömnproblem. 

– När man inte får sova som man ska tar 
framhjärnan stryk, berättar Lena Leissner. 
Det kan upplevas som demenssymtom, man 
får minnesluckor och svårt att koncentrera 
sig. Många blir deprimerade och apatiska, 
rena personlighetsförändringar kan uppstå 
och det är väldigt skrämmande för den som 
är drabbad. Skillnaden mellan den som är 
demenssjuk och den som har sömnbrist är 
att sömnbrist kan ”botas”. Det är ingen 
”sjukdom” som man måste leva med.

– Du sover ca 25 år av ditt liv. Därför 
borde det vara viktigt för dig att se till att din 
sömn har kvalitet. Om vi inte prioriterar vår 
sömn, prioriterar vi inte livet självt! ■

ingvor fa r inot t e

Det är kvaliteten som räknas, inte kvantiteten. 
Visst sover vi alldeles för lite, men framför allt sover vi för dåligt. 

Vi behöver ”lagom mycket” av ytlig sömn, som bygger upp 
immunförsvaret, av djupsömn, som producerar hormoner och 

av REM-sömn, som tar oss med på drömäventyr.

Den livsviktiga 

 ”Förutom att vi sover för lite antal timmar, har vi för dålig kvalitet på vår sömn. Vi behöver lagom mängd av alla faser so
m ingår i en sömncykel.”

Överläkare 
Lena Leissner
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Alla drömmer varje natt
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Mellan klockan 3 och 4 på natten dör de fl esta människor oavsett om det är av hög 
ålder eller i en trafi kolycka (som för övrigt också oftast inträffar under vargtimmen). 
Den här tiden befi nner sig kroppens funktioner på sparlåga, ligger nästan i ide. Hjärt-
funktionen är låg, blodcirkulationen likaså. Under vargtimmen är livslågan som sva-
gast och då bör man sova! Några yrkesarbetare som inte får sova under vargtimmen 
är bagare, tidningsbud och skiftarbetare och många av dem mår dåligt av det. ■

Unga behöver 
djupsömn

Under djupsömnen producerar kroppen 
hormoner. Därför är djupsömn så vik-
tig för ungdomar som behöver mycket 

könshormoner. Egentligen är tonåringar i 
större behov av god sömn än både barn och 
vuxna av den anledningen. Men idag får 
tonåringar alldeles för lite djupsömn. När 
de kommer till skolan kämpar hjärnan emot 
med allt vad den är värd för kroppen har 

inte ”byggt färdigt” under natten, tillräckligt 
med hormoner har inte producerats. 

– Tonåringar ska inte ha några tunga matte-
pass eller prov mellan klockan 8 – 10. Egentli-

gen borde inte skolan starta förrän klockan 
10, anser Lena Leissner. 

Små barn som inte får den djup-
sömn de behöver kan sluta växa. Un-
der djupsömnen produceras tillväxt-

hormon och man har sett fl era fall av små 
barn som inte växer som de ska på grund 
av dålig sömn. Ofta handlar det då om 

tilltäppta andningsvägar och de kan, 
och bör åtgärdas. ■

1Många kvinnor kan inte somna 
för att de ligger och funderar 
dels på vad som har hänt under 

dagen, dels på vad som ska hända 
nästa dag. Det är dumt och störande. 
I stället ska man sätta sig vid köks-
bordet innan man går till sängs och 
skriva ner alla funderingar på ett 
papper för att sedan bokstavligen 
sätta punkt för dagen.

2Ligg inte kvar i sängen mer än 
ca 20 minuter om du inte kan 
sova/somna om. Då ska du gå 

upp och göra någonting tråkigt/
sövande tills nästa ”sömntåg” 
kommer (d v s nästa drömcykel 
startar). ”Det är inte kroppen som 
behöver vila, det är knoppen som 
behöver sin sömn!”

3 Se inte på klockan när du 
vaknar på natten. Måste du ha 
en väckarklocka, ställ den 

under sängen eller mot väggen. 
Digitalur som visar tiden i taket är 
förödande för den med sömnproblem. 
Klockan skapar bara ångest och 
bidrar ofta till att det blir ännu 
svårare att somna om eftersom man 
blir stressad. 

4 Se till att det är tyst, svalt och 
lugnt omkring dig. Undvik 
kaffe, the och Coca-Cola. Ta 

gärna en stillsam promenad men 
undvik tuffa motionspass sent på 
kvällen. Det tar minst två timmar för 
kroppen att komma ner i normala 
nivåer efter en sådan adrenalinkick.

5Undvik rökning 
och alkohol på 
kvällen. Var 

lagom mätt och 
otörstig när du går 
och lägger dig. ■

Överläkare 
Lena 
Leissner, 
Universitets-
sjukhuset, 
Örebro

Tips för dig med 
sömnproblem tupplur 

kan göra underverk men inte för 
den som har sömnproblem

En halvtimmes tupplur på dagen motsvarar 
ca två timmars sömn på natten. Därför kan 
det vara en god idé för den som inte har 
sömnproblem, att tillgodogöra sig kvalitets-
sömn på dagtid. Men det är viktigt att man 
inte sover mer än 30 minuter. Ställ väckar-
klockan på 35 – 40 minuter, om du har en 
insomningsperiod på 5 – 10 minuter. ■

En

Jag kommer aldrig ihåg några drömmar! 
Det säger många människor, men faktum 
är att alla, förutom de med svåra sömn-

problem, drömmer fl era drömmar varje natt. 
Det är under rem-fasen, precis innan man 
vaknar, som man kan drömma livliga och 
bisarra drömmar och mardrömmar. Även 
under den ytliga sömnen kan man drömma, 
men det är sällan man minns dem. Med tan-
ke på att de fl esta har 3 – 4 sömncykler per 
natt så drömmer man minst 3 – 5 drömmar 
per natt.

Ibland kan man vakna helt utmattad av 
en dröm. Man har klättrar upp för stup 
eller hoppat över hustak, blivit jagad eller 
varit hysteriskt rädd. Då är det faktiskt så 

att kroppen har jobbat under natten, även 
om den inte har hoppat på hustak i egentlig 
mening. Men vi har fått en ordentlig adre-
nalinkick, säkert också hjärtklappning och 
en förhöjning av blodtrycket, och det känns 
i kroppen när man vaknar.

Oftast är det den sista drömmen man 
drömt innan man vaknar som man minns. 
Hur väl man minns den beror bl a på hur nä-
ra inpå drömmen man vaknar och hur ”stark” 
drömmen var. Men man kan även minnas en 
dröm som man drömde tidigare under natten. 
Om den var ”viktig” i någon bemärkelse, 
innehöll starka känslor eller mycket spänning, 
kan den ha ”fastnat” i minnet trots att man 
drömt andra drömmar efter den. ■

”Den som har varit vaken i 
mindre än två minuter under 

natten, minns inte detta.”

Vargtimmen
gör skäl för namnet

Morgonmänniska 
eller kvällsmänniska

Jag är en typisk kvällsmänniska och min 
man är en typisk morgonmänniska. 
Det skulle man kunna tro beror på att 

han har bättre sömn än jag, men så enkelt 
är det inte. Vi har alla en biologisk klocka i 
hjärnan som talar om när vi ska sova och när 
vi ska vakna. Den är inte ”inställd” på 24-
timmars pass hos alla. En typisk morgonmän-
niska har oftast sin biologiska klocka inställd på 
korta dygn, alltså 22 – 23-timmarspass och en 
kvällsmänniskas biologiska klocka har långa 
dygn, ca 26 – 27 timmar. Statistiskt sett får man 
ett kortare biologiskt dygn ju äldre man blir. ■
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