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Husk søvnen, hvis du vil udnytte dit fulde potentiale
Søvnen har stor betydning for dit velvære og helbred. Hører du til dem, 
der bevidst nøjes med få timers søvn hver nat, bør du se kritisk på dine 
søvnvaner. Der er nemlig direkte sammenhæng mellem din søvn og din 
evne til at præstere.

Af Dorthe Brøker Kristensen i samarbejde med 
Chris MacDonald
plus@bt.dk

Tror du, du kan nøjes med 4-5 
timers søvn, så kan du godt tro om 
igen. Skærer du i søvnen nat efter 
nat, presser du din krop og hjerne. 

- Den rette mængde søvn er altafgørende og 
påvirker både dit fysiske, mentale og følelses-
mæssige helbred. Sover du for lidt, har du sim-
pelthen ikke energien til at udnytte dit fulde 
potentiale, lyder det fra Chris MacDonald, der 
uddyber at den manglende søvn kan resultere 
i dalende kreativitet, dårligere evne til at løse 
problemer, mindre tolerance og irritabilitet.

- Langt de fleste voksne mennesker har be-
hov for 7-8 timers søvn hver nat. Vi kan godt 
klare os med mindre, men det er ikke ensbety-
dende med, at det er rigtigt eller godt. Sammen-
lign din søvn med et batteri. Det skal også lades 
op en gang imellem, og det skal din hjerne også. 

Ifølge Chris MacDonald mindsker bare én nat 
med fire til seks timers søvn din evne til at fo-
kusere og lære. Hjernen og stort set alle krop-
pens biologiske processer lider under søvn-
mangel. Derudover er der en mulig forbindelse 
mellem mangel på søvn hjertekarsygdomme og 
type 2 diabetes.

- Den største udfordring for den vigtige søvn 
er den moderne livsstil. Det er ganske enkelt en 
dræber, at være ”på” 24 timer i døgnet. Tidlige-
re gav det sig selv, og der var en klar linje mel-
lem arbejde og fritid, når folk stemplede ud fra 
fabrikken klokken 16, men sådan er det langtfra 
i dag. Vores liv har ændret sig markant i de se-
neste årtier, og vi kan i dag arbejde hvor som 
helst og når som helst med en bærbar computer 
eller smartphone inden for rækkevidde. Også 
klokken 23 om aftenen. Når verden omkring 
os forandrer sig med lynets hast, er vi nødt til 
at stoppe op og fokusere på helt basale behov, 
som at få vores nattesøvn. Heldigvis er vi intel-
ligente væsener, så vi har faktisk muligheden 
for at gøre det, mener Chris MacDonald. 

- Det er decideret farligt og dumt, når menne-
sker bevidst skærer søvnen ned til et minimum. 
Vores krop og hjerne har nemlig super travlt, 
mens vi sover. Mens vores bevidsthed tager en 
lur, går nogle af kroppens mest komplicerede 
og sofistikerede systemer i gang, siger Chris 
MacDonald.

Der finder bogstavelig talt tusindvis af bio-
logiske processer sted, og hvis vi snyder krop-
pen for den mængde søvn, den er designet til, 
kommer det ifølge Chris MacDonald til at koste 
i form af nedsat energi, indlæring og humør på 
den korte bane, mens du på den lange bane risi-
kerer nedsat livskvalitet og sygdom. 
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Husk søvnen, hvis du vil udnytte dit fulde potentiale

Fakta
I et studie testede en gruppe forskere, 
hvordan søvnunderskud og alkohol 
påvirker mennesker. Efter 17-19 timer 
uden søvn klarede forsøgspersonerne 
testene lige så ringe eller dårligere, 
som når de havde indtaget alkohol 
svarende til en promille på 0,5. Efter 
en længere periode uden søvn faldt 
præstationen til, hvad der svarer til 
en promille på 1. Så mens vi aldrig vil 
tillade, at andre eller at vi selv dukker 
fulde op på arbejde for at udføre 
dagens job, så ”tillader” vi os selv at 
møde op med et søvnunderskud, som 
potentielt sidestiller vores præstation 
med en alkoholpåvirket indsats.
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GUIDE:  
Sov dig til en bedre 

præstation

Et godt råd er at prøve at efterligne gamle dages mørkning:

Tidligere var der i mange hjem tradition for en såkaldt mørkning. Og det gik ud på at sidde stille 
og lade dagen sænke sig, mens aftenmørket faldt på.

En stille stund til ro, fordybelse og eftertanke - en pause for krop og sjæl - uden krav, uden 
stress. At være i lyset, der svandt, var målet. Har du brug for at falde ned, er det en god ide 

at prøve at efterligne denne situation. Træk stikket og vær helt off line.Sluk tv og lamper og 
koncentrerer dig 100 procent om at være til stede i nuet og lad roen sænke sig.
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Flyder arbejde og fritid sammen, og tjek-
ker du mails, fra du kommer hjem, til du går i 
seng, er der god grund til at ændre vaner. Du 
har brug for at lukke ned for natten, og det 
gør du ikke med et lysende display foran dig! 
Sluk smartphone, tablet, computer, fjernsyn 
mm. Vent ikke til du står i nattøjet, men gør 
det gerne i god tid. Sluk minimum 30 min in-
den du skal i seng. Og selv om det er fristende 
at tage din tablet under armen, når du går i 
seng, så lad den ligge i stuen. Læs eventuelt i 
et blad eller en bog, inden du slukker lyset. Øv 
dig i at skabe tider på døgnet, hvor du ikke er 
tilgængelig. Dette gælder, hvad enten du er 
barn, ung eller voksen.

Er det om aftenen du normalt ordner 
vasketøj eller smører madpakker, så sørg for 
at gøre det tidligt på aftenen, så tiden ikke 
skrider. Er det svært at huske de nye rutiner, 
så stil vækkeuret, så det ringer og minder dig 
om at gå i seng. Hvis du var frisk og udhvilet 
og havde et naturligt søvnmønster, ville du 
ikke engang have behov for et vækkeur til at 
vække dig, så ville du vågne helt naturligt.

Lige så hyggeligt det er at nyde et glas 
rødvin lørdag aften, lige så dårlig en ide er det 
at fortsætte den vane til hverdag. Alkohol 
påvirker kroppens evne til at komme ned i 
den dybe søvn, så det er en rigtig god ide at 
undgå at drikke alkohol inden sengetid.

Hvornår du står op, hvornår du spiser 
aftensmad, hvem der køber ind eller kører un-
gerne til svømning, ligger som regel fast. Prøv 
på samme måde at  inkorporere nogle faste 
rammer for din søvn. Kom i seng på samme 
tid hver aften og op på samme tid – og så 
vidt muligt også i weekenderne. Hvis du laver 
for store udsving, forvirrer du den naturlige 
døgnrytme.

Er du typen, der spekulerer, kan det 
være en ekstra stor udfordring at sove godt. 
Bekymringer og tanker om fremtiden er ofte 
kilde til søvnproblemer. Har du knap lagt 
hovedet på puden før tankerne vælter frem, 
skal du have brudt den negative spiral. Et 
godt råd er at parkere tankerne på et stykke 
papir. Forsøg at skrive nogle af tankerne ned 
på et stykke papir allerede inden, du går i 
seng. Så kan du tage fat på dem i morgen.

Har du svært ved at falde ned efter en 
hektisk dag kan et varmt bad gøre godt 
og virke afslappende. Mens du står under 
bruseren eller ligger i badekarret, kan du med 
fordel bruge nogle minutter på at trække 
vejret dybt eller visualisere den gode nat.

Lad være med at gå i panik, fordi du ikke 
kan falde i søvn. Bliv ikke ved med at vende 
og dreje dig men stå i stedet op igen. Undgå 
at tænde alt lyset, men sid måske i fem 
minutter i stuen eller gå lidt rundt og kig lidt 
ud i mørket, inden du forsøger at finde ro i 
sengen igen.

Nogle menneskers søvnproblemer 
har rødder i en decideret søvnlidelse, som 
eksempelvis søvnapnø, så hvis du sover, men 
alligevel føler dig meget træt, når du vågner, 
så få eventuelt tjekket om du har søvnapnø. 
Søvnapnø ses ofte hos overvægtige.

Undgå at drikke for meget væske inden 
sengetid. Det samme gælder i timerne inden 
du skal sove, hvor det er en god ide at nøjes 
med en enkelt kop te i stedet for en hel 
kande. Så slipper du for at skulle op på toilet-
tet flere gange i løbet af natten.
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I visse situationer er det næsten umuligt 
at få sovet igennem. Er børnene syge eller 
ved at få tænder, kan vækkeurets bib næste 
morgen være benhård. Er du helt flad, kan 
du med fordel tage en lille lur. En powernap 
kan være magisk. Snup maksimalt 20-30 
min og ikke alt for sent på dagen. Husk at en 
powernap kan booste din præstation, men 
den kan ikke redde en eller flere nætter med 
søvnunderskud.

Indret soveværelset enkelt og sørg for at 
der er køligt. Invester eventuelt i nogle mørk-
lægningsgardiner, så du kan holde lyset ude.

Sæt tempoet ned. Det er en rigtig god 
idé at gøre kroppen klar til at sove. Så skru 
ned for tempoet på alle måder inden du skal i 
seng. Lad være med at se et oprivende fjern-
synsprogram eller lade alt lys være tændt, 
inden du skal i seng. Tænk over hvordan du 
kan skrue ned og klargøre kroppen til nattens 
søvn.

Har du problemer med at sove, så drop 
aftenkaffen og væn dig eventuelt til at nyde 
en god kop te i stedet. Hold dig til eksempel-
vis urtete, som ikke indeholder koffein. Undgå 
allerede fra om eftermiddagen at indtage 
koffein. Dette gælder alle former for koffein, - 
både kaffe og energidrikke. Koffein forstyrrer 
potentielt søvnens kvalitet.

Drop dobbeltdynen, selv om den er hyg-
gelig. Invester i stedet i to enkeltdyner, som 
kan tilpasses jeres individuelle behov. Så 
bliver du ikke generet hver gang din partner 
flytter sig i løbet af natten, og du undgår at 
forstyrre den anden vej.
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Så meget skal du gerne sove:

 ● Børn på 0-3 måneder bør sove 16-20 timer i 
døgnet.

 ● Børn på 3-12 måneder bør sove 11-16 timer i 
døgnet med 2-4,5 timer i løbet af dagen.

 ● Børn på 1-3 år bør sove 12-13 timer i døgnet -  1-4 
timer i løbet af dagen.

 ● Børn på 3-5 år bør sove 11-12 timer i døgnet - 
med 1 time i løbet af dagen.

 ● Børn på 5-10 år bør sove 10-11 timer i døgnet.

 ● Børn på 7-12 år bør sove 9-10 timer i døgnet.

 ● Børn på 13-18 år bør sove 8-10 timer i døgnet.

 ● Voksne: 7,5-9 timer
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