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Vi bør beordre barna våre til sengs oftere enn vi gjør. Vi voksne bør også beordre oss 
selv i seng og prioritere å få nok søvn. Hvorfor er søvn så viktig? Og hva kan du gjøre 
hvis kroppen ikke klarer å falle til ro eller søvnen uteblir av andre årsaker?

• av Åse L. Larsen,  redaktør

Vi vet at søvn er viktig, men det er sann- 
synligvis mange som ikke vet hvor vik - 
tig søvnen egentlig er både for barn, ung - 
dom og voksne. Det er i hvert fall mange 
som ikke sørger for å få den søvnen krop - 
pen trenger. Det kan gå ut over mange 
kroppslige funksjoner. For lettere å kunne 
velge søvn framfor våkenhet når det er 
på tide å legge seg, er det viktig å forstå 
søvnens biologi og hvordan den 
påvirker oss.  

Hva styrer søvnen?
Hormonene våre setter i gang mange 

ulike livsviktige kroppsprosesser. Det 
skjer ved at døgnrytmen påvirker disse 
prosessene gjennom hormonfrigjørelse. 
Hormoner styrer for eksempel kropps-
temperaturen din, sult- og metthets føl -
elsen, i tillegg til å sørge for at du våkner 
på morgenen og er trøtt på kvelden.

En del av hjernen vår har som opp - 
gave å fortelle oss om det er tid for å 
sove eller være våken. Det skjer ved at 
hypofysen får beskjed om å produ sere 
melatonin eller binyrene om å produ-
sere kortisol. Det er lyset som styrer 
hvilket av disse to hormonene som skal 
være dominerende og gi deg signaler 
om hva som gjelder. Hormon ene er 

som budbringere som kommer med 
viktige beskjeder. 

Det moderne mennesket har lett for 
å overse signaler fra kroppen om å gå å 
legge seg. Når det skjer over tid, så kom - 
mer ikke bare døgnrytmen i ubalanse, 
men også mange andre viktige prosesser 
i kroppen. 

Rytme for søvn og våkenhet
Etter som kvelden faller på og det blir 
svakere lys ute, øker melatoninmeng - 
d en i blodet. Forløperen til dette vik tige 
hormonet for søvn og trøtthet, er sero - 
tonin. Serotonin er et signalstoff som 
blant annet skal bidra til at du føler deg 

Gå til sengs
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Forebygging

Gå til sengs

E
bra gjennom dagen. Hvis du ikke gjør 
det, kan det være fordi serotoninproduk - 
sjonen er for lav. Er denne produksjonen 
lav, vil det igjen gå ut over mela tonin - 
produksjonen som er helt vesentlig for 
at vi klarer å sovne om kvelden. 

Når dagslyset kommer tidlig på mor - 
g enen, får vi mindre melatonin i 
blodet, og kortisol begynner å gjøre seg 
gjeld ende. Kortisol blir også kalt et stress-
hor mon, men først og fremst er det et 
opp våkningshormon. Kortisol er som 
en indre kaffemaskin som slås på tidlig 
på morgenen og som gjør at vi klarer å 
kom  me oss opp og i gang, og som skrus 
ned når det går mot kveld. Denne indre 
kaffe maskinen begynner å skru seg på et 
par timer før solen står opp slik at vi 
kan sprette  opp til "nytraktet kortisol" 
når vekkerklokken ringer. Rytmen av 
korti sol fra binyrene er veldig viktig for 

hvor opplagte vi er på morgenen. Ved 
lav pro duksjon, er det vanskeligere å 
kom me seg opp av senga, selv når en 
har fått mange nok timer med søvn. 

Det er viktig at det er balanse mel - 
l om hormonene i kroppen, både mel - 
lom hormongrupper og de hormonene 
som arbeider sammen slik som mela to-
nin og kortisol gjør. Signalstoffer som 
dopamin og serotonin spiller også på lag 
med hormonene. Når dette fin stemte hor - 
monsystemet - det endokrine systemet 
- er i ubalanse av forskjellige grunner, 
kan vi for eksempel få pro blemer med 
søvnen. Kortisol og mela tonin er et 
radarpar som skal fungere i en balan-
serende rytme. Når de gjør det, er det 
større sjanse for at du sover slik du skal, 
gjennom hele natten. Da hjelpes kroppen 
til å gjøre alt det vik tige arbeidet den 
skal gjøre i løpet av en natt. 

Hva skjer under søvn?
Søvn er alfa og omega for at et men-
neske kan holde seg frisk og energisk. 
Det handler ikke bare om at vi blir trøtte 
og uopplagte ved søvnmangel, men også 
om at kroppen ikke får gjort det den 
skal av viktige prosesser under søvn. 

For det første er det under søvn at 
kroppen heler seg mest fra sykdom. 
Det sier seg selv at når mange av krop - 
pens prosesser som skal holde oss oppe 
i løpet av en dag, ikke lenger er i gang, 
så gis kroppen anledning til å repa rere 
seg. At kroppen er selvrepa rerende er 
veldig viktig for vår helse, og derfor er 
det viktig at vi støtter og legger til rette 
for dette. Søvn er en måte å legge til 
rette på.

Hjernen er i en stor aktivitet om 
dagen. Om natten er det vedlikeholds-
arbeidet som settes i gang. Hjernen har 
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sitt eget avgiftningssystem, og om natten 
når du sover, så kvitter den seg med 
giftstoffer og slaggstoffer. Hvis du ikke 
sover, kan ikke hjernen kvitte seg med 
dette. Dette kan forklare den følelsen 
av hjernetåke som kan kjennes etter en 
natt eller flere uten nok søvn. 

Hjernen forbereder deg i tillegg på 
det som måtte komme av stress i løpet 
av dagen - slik det gjerne gjør. Vi er 
designet for å takle slikt stress, hvis det 
ikke er for mye eller for voldsomme 
stressrelaterte påkjenninger. For å takle 
stresset, bør i hvert fall det opprydd-
ende arbeidet som skal skje på natten, 
få lov til å skje.  Jo mer stress vi har i 
livet, jo viktigere blir det med god søvn 
- men også vanskeligere å få til.

Disse viktige helseforholdene ved 
søvn, samt at vi får dårligere livskvalitet 
når vi er trøtte og uopplagte, gjør at vi 
bør passe på at verken barn eller voksne 
får for lite. 

Konsekvenser ved 
søvnmangel
Noen av konsekvensene ved å sove for 
lite er åpenbare. Vi blir trøtte og uopp - 
lagte, ukonsentrerte, sure og grinete.  
Kognitive funksjoner reduseres drama-
tisk. Det blir derfor vanskeligere å gjen - 
nomføre dagens oppgaver. En britisk 
studie fra 2013 viste at barn som fikk 
for lite søvn, oppførte seg dårligere enn 
barn som fikk nok søvn. De hadde 
dess uten redusert læringsevne.

Det som er viktigere å være klar 
over, er de helsemessige konsekvensene 
av søvnmangel hos barn og voksne. En 
person med for lite kvalitetssøvn, setter 
ikke kroppen i stand til å reparere skader 
og sykdom. Vedkommende vil dessuten 
lettere bli utsatt for nye sykdommer og 
er dårligere rustet til å møte andre kropps - 
lige utfordringer. For lite eller for dårlig 
søvn, kan påvirke mange funksjoner i 
kroppen, fra immunsystemet og blod - 
trykket, til fordøyelsen og nervesystemet. 
Dårlig søvnkvalitet virker inflammato -
r isk på kroppen - det vil si at det øker 
aktiviteten til immunsystemet. Søvn-
mangel bidrar dessuten til sterkere smerte - 
følelse.   Det kan i tillegg være en stor 
stressfaktor som til slutt fører til depre - 
sjon. 

Mange lurer på hvor mye søvn de 
trenger. Dette er en for enkel måte å se 
det på, siden vi alle er forskjellige indi - 
vider med ulike behov. For det første 
vil vi trenge forskjellig antall timer med 
søvn ut ifra alder og helsemessig til - 
stand. For det andre er det søvnkvali-
teten heller enn søvnmengden som har 
størst betydning for den enkelte. 

Kvalitetssøvn handler om å få nok 
dyp søvn. Det er dette som kalles delta - 
søvn. Den utgjør ca en tredjedel av vår 
totale søvn, og noe vi har mest av tidlig 
på natten. Det er i denne søvnfasen at 
vi er på det mest biologiske, og det er i 
denne fasen at kroppen gjør store deler 
av reparasjonsarbeidet. Det er bedre 
med seks timer med god søvn, enn åtte 
timer med urolig søvn med mangel på 
den dypeste søvnen. Hvis du våkner av 
deg selv på morgenen og føler deg klar 
til å stå opp, har du sannsynligvis fått 
nok søvn. Forskning viser at man får en 
dypere og bedre kvalitet på søvnen ved 
å legge seg god tid før midnatt. 

Dersom du ikke sover godt en natt, 
vil du merke det på kroppen som et 
ubehag. Når det blir flere netter uten 
søvn, føler du deg ikke nødvendigvis 
tilsvarende dårlig. Jo lengre søvnløs, jo 
mindre vil hjernen forstå hvor søvnløs 
du er. Dette er sannsynligvis en beskytt-
ende mekanisme. Det kan jo være at du 
er i en farlig situasjon når du ikke sover 
på flere netter. Kroppen vet at hvis det 
er fare på ferde, skal den ikke bruke 
tiden på å sove. Gjennom hormoner 
sørger den for at vi blir våkne for å 
kom me oss ut av problemene. Det blir 
verre og verre i kroppen jo lengre tid du 
går uten søvn, men du føler deg ikke 
nød vendigvis verre. Dette kan få betyd - 
ning for sikkerheten din, for eksempel 
hvis du velger å kjøre bil eller gjør noe 
annet som trenger konsentrasjon.

Vi skal ellers være klar over at vi ofte 
har lett for å overestimere hvor mye vi 
egentlig sover i løpet av natten. Vi regner 
søvnmengden fra når vi går til sengs og 
til vi står opp. Da kan det være mye tid 
som går bort uten søvn.

Årsaker til søvnmangel
Det kan være mange årsaker til søvn-
mangel: stress, påvirkning av mat og 

drikke, smerter, systemisk inflamma-
sjon, parasitter og soppinfeksjoner. Alt 
dette kan bidra til hormonelle ubalan-
ser i kroppen. Det kan også være søvn - 
sykdommer som ligger til grunn for 
søvnmangelen, for eksempel insomni 
og søvnapné (noe jeg ikke kommer inn 
på i denne artikkelen). Det kan også 
handle om noe så enkelt som en ukom - 
fortabel seng og lyspåvirkning. 

Lyspåvirkning
Den gang elektrisiteten ble tilgjengelig 
for mennesket var det sikkert mange 
som fikk ødelagt søvnrytmen, men sakte 
men sikkert har vi vent oss til dette 
kunstige lyset uten å få ødelagt natte-
søvnen. Det som vår tids menneske nå 
sliter med å venne seg til, er det blå 
lyset fra forskjellige moderne elektro-
niske kilder. Dette blå lyset som finnes i 
pc-er, i telefoner og i tv-apparater, gjør 
noe med vår våkenhet. Når det er natur - 
lig at vi skal bli trøtte, så blir vi ikke det 
på grunn av dette spesielle lyset som vi 
stirrer inn i gjennom mange kveldstim-
er. Vi har reseptorer som reagerer spesi - 
elt på dette blå lyset. Det er derfor 
mange  som nå går ut og anbefaler å 
ikke sitte med pc og telefon de siste par 
timene før leggetid. I tv-apparatet er 
det mindre blått lys, og derfor trenger 
man ikke være så streng med det. De 
valgene du tar for lyspåvirkning, får 
betydning for når du sovner på kvelden 
eller natten. 

Ditt søvnmønster handler om hvilke 
valg du tar, selv om mange mener at vi 
tilhører grupper med bestemte søvn-
mønstre ut ifra en konstitusjon vi er 
født med. Vi får høre at vi er enten et 
a- eller et b-mennesker når det gjelder 
søvn. De som blir ansett som a, er de 
som er trøtte på kvelden og opplagte på 
morgenen. De som regnes som b- 
mennesker, er de som aldri får lagt seg 
tidsnok til å få nok søvn til morgenen 
kommer. De vil være trøtte når pliktene 
kaller og de må stå opp av sengen. 
Noen forskningsstudier mener at dette 
er en kunstig inndeling da alle men-
nesker normalt blir trøtte om kvelden, 
og dersom man får lagt seg tidlig nok, 
så vil man være opplagt på morgenen. 
Spørsmålet for dem som tror på dette, 
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er om du har en livsstil der du velger å 
sove på kvelden eller ikke. Andre holder 
hardnakket på teorien om a- og b- 
mennesker.

Kanskje må vi se til evolusjonen for 
å få et fornuftig svar på dette spørs mål-
et. For lang tid tilbake var folk ute og 
arbeidet hele dagen, og da de kom inn i 
husene sine var det mørkt. Før vi fikk 
elektrisitet, var det bare stearinlys og 
eventuelt varme på grua som gav lys. 
Det var i alle tilfelle helt andre lyskilder 
enn vi har i dag. Mennesket ble derfor 
naturlig trøtt mange timer før det mo - 
derne mennesket tenker på å avslutte 
dagen. Det er med andre ord et opp - 
rinnelig kroppslig behov for mennesket 
å gå til sengs når det ikke lenger er natur - 
lig lys ute. Det er også et kroppslig be - 
hov å våkne opp når dagslyset begynner 
å gry. 

Miljøet på soverommet
Det kan være andre miljømessige påvirk - 
ninger som gjør at vi får en dårlig natts 
søvn. Det kan være at miljøet på sove - 
rommet ikke er optimalt for god søvn. 
Det skal være kjølig, stille og mørkt - 
akkurat slik det er ute i naturen når den 
går til ro. Mobiltelefonen har ikke noe 

å gjøre på soverommet. For det første 
kan den gi stråling, noe man per i dag 
vet for lite om. For det andre vil den 
kunne være et forstyrrende element 
fordi den setter oss i en beredskap. Det 
vil også kunne skje selv om den er på 
lydløs. Bare bevisstheten om at den er 
der og kan sette oss i forbindelse med 
omverdenen, gjør sannsynligvis noe 
med oss. 

Manglende søvnrutiner
Det kan også handle om manglende 
søvnrutiner når man ikke sørger for å få 
nok søvn. Tiden strekker ikke til for 
mange i dag, og det er så mye vi skal ha 
gjort før vi går til sengs. Det kan føre til 
at leggetiden blir forskjøvet slik at det 
blir for få timers søvn før vi blir vekket 
for en ny dag.

 Jeg liker å se på søvnen som et tog 
som kommer til bestemte tider på kveld - 
en og gjennom natten, til vi har steget 
om bord. Hvis toget ditt vanligvis kom - 
mer kl 23 og du ikke har gjort det du 
skal gjøre før du legger deg, så vil toget 
reise uten deg. Da kan det ta tid før 
neste tog kommer. Du blir våken i 
mellomtiden og blir sannsynligvis ikke 
trøtt igjen før det har gått noe tid. Du 

har med andre ord gått glipp av den 
viktige kveldsavgangen, og må vente til 
nattoget kommer.  

Vi velger bort søvnen for å rekke alt 
vi skal i løpet av dagen. Noen ganger 
har vi for liten tid til å få kabalen til å 
gå opp, men noen ganger velger vi 
bevisst bort søvnen fordi vi elsker de 
sene nattetimene. 

Mangler i kroppen
Vi trenger bestemte stoffer i kroppen 
for å få en god døgnrytme - det vil si for 
å fungere på dagen og sove på natten. 
Til å skape en god døgnrytme trenger 
vi mikronæring som vitaminer, mineral - 
er, antioksidanter og sporstoffer. Disse 
stoffene bidrar til forskjellig organer og 
prosesser, og til å lage hormoner og 
signalstoffer som kroppen trenger for å 
fungere som den skal. Vi kan få søvn - 
mangel på grunn av mangel på slike 
livsviktige stoffer.

Stress og uro
Det kan være at vi får i oss den næringen 
vi skal ha, men at det er noe som foregår 
i kroppen som forbruker mer av enkelte 
stoffer enn normalt. Et eksemp el på 
dette er når vi blir utsatt for trauma - 
t iske hendelser. Etter et slikt kroppslig 
jordskjelv som et traume kan være, er 
det mange som endrer søvnmønsteret 
sitt. Det er naturlig å bli søvnløs rett 
etter en traumatisk situasjon, men hvis 
det traumatiske ikke blir bearbeidet, vil 
det ligge i følelseshukommelsen. Men - 
nesker som har opplevd traumer som 
gjør at de føler livet som utrygt, sover 
dårligere - også lang tid etter traumet. 
Det kan bety at de sover mindre, eller 
at de får mindre kvalitetssøvn. 

Det er ikke bare traumer som på - 
virker oss dårlig når det gjelder søvnen, 
også stress har en slik virkning. Vi har 
alle kjent hva det gjør med oss hvis vi 
ikke får sove og vi har noe viktig som 
skal foregå dagen etter. Vi blir kanskje 
liggende og telle timer til vi skal stå opp 
og blir mer og mer stresset etter hvert 
som timene går. Det som skjer i kroppen, 
er at den produserer kortisol - altså 
våkenhetshormonet - når vi blir stresset. 
Det er rett og slett en sikkerhets meka-
nisme som trer i kraft fordi vi ikke skal 
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sove hvis det er noe som truer oss. Krop - 
pen klarer ikke å skille mellom det som 
virkelig er truende for oss og det som vi 
skaper som en truende situasjon i hodet. 
Vi er med andre ord utstyrt med stoffer 
som skal få oss våkne og klare for kamp 
eller flukt. Det er dette som gjør seg 
gjeldende både ved tankestress og  ved 
ubearbeidede traumer. 

Stress gjennom valg av mat og drikke
Vi må se på stress i en større sammen-
heng enn vi er vant til. Det er nemlig 
ikke bare tankene og følelsene våre som 
fører til at vi blir stresset. Hvis vi for 
eksempel spiser usunn mat seint på 
kvelden, så vil kroppen bli stresset og 
produsere kortisol. Du vil også bli våken 
ved å drikker mye koffeinrike drikker 
seint på kvelden, spesielt kaffe, men 
også te inneholder stimulerende stoffer. 

Hvem skulle tro at det er en forbind - 
else mellom tarmproblemer og dårlig 
søvn? Det er det faktisk. Dette er spesi - 
elt viktig fordi rundt 90 prosent av sig - 
nalstoffet serotonin, som er forløperen 
til melatonin, lages i tarmen. Andre 
spørsmål du må stille deg, er om du er 
sensitiv for enkelte matvarer. Dette kan 
bidra til ubalanse i hormonproduk-
sjonen og til tarmproblemer på sikt.  
Noen reagerer på proteinet i melkepro-
dukter og proteinet gluten som finnes i 

enkelte kornsorter. Hvis man da tilfører 
kroppen slike proteiner, så vil det føre 
til en immunrespons i kroppen. Hvis 
dette skjer ofte, vil du kunne ende opp 
med en inflammasjon i tarmen. Alle 
inflammasjoner stresser kroppen. 

Tarmen er viktig for alle funksjoner 
og du bør også spørre deg om du skaper 
grunnlag for en sunn tarm. Hvis du for 
eksempel spiser mye sukker, kan det 
være at du får en overvekst av sopp og 
parasitter i tarmen. Candida er en sopp 
som alle har i kroppen, men som for - 
merer seg og vokser hvis kroppen til - 
føres mye sukkerholdig mat. Dette er 
noe som vil stresse kroppen og føre til 
ubalanser, som i neste omgang kan føre 
til søvnmangel.

Forstå søvnmangelen
Ved å se på hvordan søvnproblemene til 
de voksne eller barna i familien arter seg, 
kan du få en pekepinn på hva som fore - 
går i kroppen. Sliter du med å sovne? 
Våkner du én gang på natten og ikke 
får sove igjen, gjentatte oppvåkninger, 
våkner du for tidlig, eller har du pro - 
blemer med å stå opp? Som oftest 
handler det om ubalanser i hormonene, 
men du må finne ut hvilken ubalanse 
det er snakk om og hva som er årsaken 
til ubalansen. 

Typisk for dem som har problemer 

med å sovne, er at melatoninnivået er 
lavt om kvelden og kortisonnivået er 
høyt. Hvis du i tillegg er trøtt på dagen, 
kan det godt tenkes at du har lave 
verdier av kortisol på dagtid. Det vil si 
det motsatte av det som er normalt. 
Det kan med andre ord være en uba - 
lanse i melatonin- og kortisolproduk-
sjonen slik at det produseres feil hor - 
moner til de forskjellige  periodene av 
døgnet.

 Noen sovner fort, men har pro-
blemer med å holde seg i søvn mer enn 
noen timer. De kan gjerne bli liggende 
våkne mange timer etter å ha sovet den 
første delen av natten. De har gjerne 
lave verdier av melatonin mellom kl. 2 
og 4. Dette kan også godt  handle om 
blodsukkeret. For hvis du har spist for 
mye sukkerholdig mat like før leggetid, 
så vil dette frigjøre andre hormoner som 
skaper ubalanse for søvn- og våken hets - 
hormonene etter en tid i sengen. Det 
kan hende at det i tillegg ledsages av 
rastløse bein, som om det er maur på 
innsidene av beina. Da har du enda en 
indikator på at det er et blodsukker pro-
blem. Hvis du derimot har rastløse ben 
i et jevnere mønster gjennom dagen, kan 
det handle om for lite jern i kroppen. 

Et annet problem kan være hyppige 
oppvåkninger i løpet av natten slik at 
det ikke blir sammenhengende søvn, og 

E
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at det totalt sett blir for lite søvn eller 
for dårlig kvalitet på søvnen. Det man 
ofte ser i kliniske studier av pasienter 
som har problemer med hyppige opp - 
våkninger i løpet av natten, er at korti - 
solnivået er høyt gjennom hele natten. 
Dette setter i gang fysiske prosesser i 
kroppen som gjør at du lett våkner og 
ikke får sove igjen på en stund. I disse 
tilfellene er det grunn til å tro at det er 
en tilstand i kroppen som fører til ved - 
varende stress og forhøyet kortisol. Du 
kan for eksempel ha mye parasitter eller 
sopp, eller inflammasjoner som stresser 
kroppens indre miljø. 

Det kan også hende at du har så mange 
bekymringer at hodet ikke klarer å roe 
deg, og at det derfor produseres korti - 
sol. I så fall vil tankene slå ned i hodet 
ditt når du våkner på natten, og dette 
fører til at du blir liggende å tenke en 
stund før søvnen innhenter deg igjen.  

Første steg i prosessen for å få mer 
og bedre søvn, er altså å forstå hva som 
foregår på grunnlag av hva som faktisk 
skjer, for deretter å begynne å teste ut 
forskjellige måter å angripe søvnpro-
blem ene på. 

Hva kan gjøres ved 
søvnmangel?
I utgangspunktet er det vanskelig på 
egen hånd å finne svar på søvnproblem-
et. Men hvis du forstår søvnens vesen 
og de faktorer som spiller inn, står du 
bedre rustet til å finne løsninger på 
dette problemet.  Det kan også handle 
om en kombinasjon av flere årsaker. 

Det som er helt sikkert, er at ved å 
gjøre små endringer i livsstilen, kan du 
oppnå bedre søvn. Det kan derfor være 
lurt å starte der. 

Etabler gode rutiner
Å gå så tidlig til sengs at man får nok 
søvn - er et valg som man må ta. De 
voksne bestemmer dette for barna i mange 
år, men så er det etter hvert opp til den 
unge å bestemme dette selv. Man kan ikke 
tvinge noen til å sove til et bestemt tids - 
punkt, men man kan i barne årene sørge 
for gode søvnrutiner som barna for - 
håpentligvis vil ta med seg videre i livet. 

Den viktigste rutinen er å begynne 
tidsnok å forberede for et møte med 
søvnen, slik vi ville ha forberedt et møte 
på dagen med noen som er viktig for 
oss personlig eller i forbindelse med 
jobb. Man kan også etablere andre 
mønstre i løpet av dagen for å få en 
bedre søvn. For eksempel ved ikke å 
spise tunge måltider for seint, slutte 
med stimulerende drikker som kaffe og 
te tidlig på kvelden, gjøre roende ting 
for sinnet som meditasjon eller mind - 
ful ness, eller gå en tur i løpet av dagen. 
Å være ute i dagslys i minst 30 minut-
ter, kan være et viktig tiltak for å balan  - 
sere melatonin- og kortisolproduk sjonen. 
Det sies at det er spesielt viktig med 
dagslys tidlig på dagen, ikke bare for å 
våkne, men også for å bidra til søvnen 
påfølgende natt. Melatoninproduk sjon-
en starter på morgenen, selv om den 
ikke blir frigitt i kroppen før mørket 
faller på.

Etterligne naturen
Vi sovner fortere om vinteren. Det har 
med lyset å gjøre, men det kan også ha 
med temperaturen å gjøre. Vi må etter - 
ligne det som skjer på utsiden av huset 
vårt - i naturen. Der er det stille, kjølig 
og mørkt når naturen går til ro. Inne i 
huset vårt gjør vi motsatt. Vi skrur opp 
varmen om kvelden, slår lyset på og 
setter på tv-en eller pc-en der det fore - 
g år mye aktivitet. Det er langt ifra 
stille, mørkt  og kjølig i de tusen hjem. 

Hormonbalansering gjennom mat
Det er ikke bare det du tar inn gjennom 
hørsels- og synssansen som kan forstyrre 
nattesøvnen. Det du tar inn av mat, på - 
virker også kroppens kjemi. Gjennom å 
spise riktig mat i løpet av dagen kan hor - 
monproduksjonen påvirkes. Det er ikke 
bare søvn- og våkenhetshormonene som 
er viktige for søvnen, men også kjønns-
hormoner og skjoldkjertelhormon er. 
Skjoldkjertelen som styrer meta bolis men 
- det som gjør at alle celler får nok nær - 
ing til å gjøre det de skal - har stor be - 
tydning for alt som skjer i kroppen. 
Den er også viktig for søvnen. Vi vet 
også at søvn blir påvirket av insulin som 
igjen blir påvirket av blodsukkeret. Alle 
disse hormonene kan påvirkes gjennom 
mat. Insulin kan for eksempel påvirkes 
av å spise fibre. 

Søvnhormonet melatonin påvirkes 
for det meste av lyset, men det kan i 
tillegg påvirkes med mat. Det som gir 
økt melatoninproduksjon, er for eksem - 
p el bananer og havregryn. Siden man 
skal være forsiktig med å få for mye 
sukkerholdig mat før sengetid, holder 
det å spise litt av disse matvarene, for 
eksempel bare en halv banan.

Siden melatoninproduksjon henger 
sammen med om du har nok serotonin 
i kroppen, er det fornuftig i tillegg å 
spise mat som øker serotoninproduk-
sjon i løpet av dagen. Tryptofan er en 
aminosyre som finnes i noen typer mat. 
Den gjøres om til serotonin i kroppen. 
Eksempler på mat som inneholder trypto - 
fan er kalkun, fisk, skalldyr, egg, nøtter, 
frø og spinat. Ved å få i seg dette på 
dagen, kan det påvirke om du sovner 
på kvelden og om du sover gjennom 
hele natten.
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Unngå inntak  av mat og drikke på 
kvelden
Kroppen blir stresset hvis vi ødelegger 
de naturlige rytmene, som å spise mat 
seint på kvelden eller på natten. Hvis 
du spiser store måltider mindre enn 2 
timer før du skal legge deg, påvirker 
det søvnen negativt. Optimalt er 
sannsynligvis 3-4  timer før du legger 
deg. Det er ikke meningen at kroppen 
skal jobbe med å fordøye mat når den 
skal sørge for reparasjon, og selv om du 
sover en tung søvn etter et tungt måltid 
og alko hol, så betyr ikke det at det er 
en god og oppbyggende søvn. Sannsyn-
ligvis vil du føle deg sliten selv om du 
har sovet hele natten. Å spise litt mat 
som fremmer gode stoffer for søvnen, 
blir noe annet enn å spise store målti-
der. 

Sørg for god tarmfunksjon
Du kan ha en inflammasjon i tarmen 
fordi du stadig spiser mat du ikke tåler. 
Når tarmen er inflammert, reduseres 
produksjon av signalstoffer. Dette er 
naturlig all den tid mye av denne pro - 
duksjonen skjer i tarmen.

Unngå stress gjennom miljøet
Det er viktig å unngå påvirkning av 
miljømessige faktorer, som å sove ved 
siden av telefonen, høre på bråk uten - 
for vinduet, eller få inn for mye lys 
på soverommet.  Det er dessuten viktig 
å unngå blått lys fra pc og mobiltelefon 
om kvelden. 

Unnngå bruk av medisiner
Syntetiske sovemedisiner er noe som 
kun skal brukes akutt og ikke over 
lengre perioder. Det er forbundet med 
stor fare for avhengighet. Mange 
medisiner kan faktisk forhindre dyp 
kvalitetssøvn. 

Det er forskjell på medisiner og 
tilskudd av hormoner, selv om sist -
nevnte også bør brukes med forsiktig -
het over tid. Dersom man mangler 
naturlig produksjon av hormoner, må 
de tilføres gjennom hormontilskudd. 
Eksempler på slike hormontilskudd 
eller -erstatninger er skjoldkjertelhor-
moner og insulin. Man kan også få 
tilskudd av melatonin som er syntetisk 
framstilt. For å komme over akutte 
søvnproblemer, kan man ty til mela-
tonintilskudd, men alt som er syntetisk 
laget, skal tas med stor forsiktighet. 

Tilskudd av naturlig tilskudd
Sørg for å få nok mikronæring som 
vitaminer og mineraler for å få en god 
søvn. Av vitaminer er det speiselt B- 
spekteret som er viktig. Av mineraler er 
det viktig å få nok magnesium. Dette 
kan man, i tillegg til å ta som et til - 
skudd, tilføre gjennom et varmt bad 
tilsatt epson-salt (magnesium sulfat). 
Grunnen til at magnesium er et 
vidunder middel for søvn, er at det roer 
nerver og muskler. B-vitaminet tiamin 
(B1) er også et godt tilskudd ved 
søvnproblemer. 

Det kan også hjelpe med eteriske 
oljer som inne holder lavendel, Kamille, 

og melissa. Ta noen dråper av disse 
oljene i en kopp olivenolje 

eller annen baseolje, og ta 
dette i badevannet eller i 

et fotbad på kveldstid. 
Dette kan også 

hjelpe til med å bli 
avslappet og mer 
tilgjengelig for 
søvn.  

Man kan 
også ta natur-
lige urter som 
kalles adapto-
gogener. Det 
betyr at de 

balanserer det 

• Av Heidi Hansen, mor til fosterbarn

I barndommen min levde jeg uten 
noen form for grenser fra mine for - 
eldre. Da jeg var 12 år begynte jeg å 
ruse meg, noe som utviklet seg til 
tungt rusmisbruk. Nå har jeg vært 
rusfri i 9 år, og nyter et liv uten noen 
form for rus - annet enn rus på livet.

Jeg har alltid fått høre fra for eldre - 
ne mine at jeg var et b-menneske når 
det gjaldt søvn. Jeg var lenge oppe på 
kvelden og natta, og var stuptrøtt på 
morgenen. 

Da jeg som  33-åring ble rusfri, 
oppdaget jeg betydningen av å ha 
gode rutiner i livet. Jeg er sikker på 
at om jeg ikke hadde sørget for å få 
disse rutinene inn i livet mitt både 
når det gjelder mat og søvn, så ville 
jeg ikke ha klart å komme meg ut av 
rusmisbruket på en så god måte som 
jeg har klart. Jeg ville kanskje også ha 
klart å ta meg av datteren min som 
jeg valgte å plassere i fosterhjem som 
3-åring. 

Jeg fikk drahjelp fra kjæresten min 

Det finnes ikke b-mennesker

som er i ubalanse i kroppen. En slik urt 
er ashwagandha som man kan kjøpe i 
helsekost. 

Sosial aktivitet på dagen
Vi er designet til å være sosiale på 
dagen, og gå innover i stille aktivitet 
om kvelden. Dette har endret seg 
drastisk med nye sosiale arenaer.

Når du har med mange personer å 
gjøre på kvelden, tar det lengre tid før 
hjernen roer seg. Det har vi alle 
opplevd etter en sosial sammenkomst 
med mange mennesker. Hjernen har 
fått mange inntrykk som gjør at vi blir 
liggende å bearbeide det vi har opplevd.  

Det kan også handle om møter på 
andre arenaer enn i den fysiske verden. 
Gjennom sosiale medier treffer vi andre 
som påvirker oss på forskjellig måte. Tv 
og internett kan også være en arena der 
man møter andre, for eksempel kan 
man betrakte en film som et møte med 
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til å få en god søvnrytme. Da vi flyttet 
sammen måtte jeg forholde meg til at 
dagen hans ble avsluttet ved 22-tiden 
for å klare å stå opp kl 5. Han måtte 
stå grytidlig opp for å komme tidsnok 
på jobben som var et stykke unna. "Så 
kjedelig du er", husker jeg at jeg sa til 
ham. Etter hvert begynte jeg å gjøre 
som han. Det var da jeg oppdaget be - 
tydningen av å få nok kvalitetssøvn. Jeg 
forsto den gangen, helt av meg selv, at 
det ikke finnes b-mennesker, men at 
det er noe man velger. Det er jeg over - 
bevist om, men man må nødvendigvis 
la det få tid. 

 Å få nok kvalitetssøvn er i dag det 
viktigste for meg sammen med sunn 
mat, og noe som har ført til at jeg kan 
fungere godt både i jobb og i andre sam-
funnsoppgaver som jeg har. Jeg satt 
blant annet fire år i hovedstyret til Akers - 
hus universitetssykehus som represen-
tant for brukerne av systemet. Det var 
krevende styremøter med mange store 
dokumenter som skulle leses. Uten 
nok søvn ville jeg ikke har klart dette 
da jeg er diagnostisert med AD/HD.

 Ikke bare har jeg oppdaget betyd -
ningen av å få nok søvn, jeg har også 
oppdaget gleden ved det. Det å våkne 
frisk og opplagt av seg selv ved 5-6 
tiden på morgenen, er en stor glede i 
livet.

Det har også ført til at jeg, etter at 
jeg ble rusfri, har vært en av de viktigste 
menneskene  for datteren min. Jeg har 
fungert som besøkshjem for henne i 
alle disse årene som har gått siden jeg 
ble rusfri. Siden foster mor og jeg hatt 

et fantastisk samarbeid i alle år etter at 
jeg ble rusfri, så har jeg klart å gi 
datteren min gode grenser for blant 
annet legging. Jeg måtte lære dette av 
blant annet fostermor, og det var en 
prosess over tid, men jeg var villig til å 
lære. Jeg var også opptatt av å forstå 
hvorfor dette var så viktig og akseptere 
det. Jeg oppfordrer alle for eldre og 
fosterforeldre til å samar beide, og bli 
enige om grenser. Hvis barnet kan ha 
samme grenser både i foster hjemmet 
og foreldrehjemmet, så vil man spare 
seg for mange problemer og konflikter. 
Ikke minst vil fosterbarnet få en stor 
fordel hvis det kan være slik. 

Jeg må stadig forsvare at jeg legger 
meg tidlig, noe jeg gjør uansett om jeg 
er på ferie eller hjemme. Det er ikke til 
å komme ifra at jeg må forsake noe 
med min livsstil, men jeg vil påstå at 
jeg får mye mer igjen ved å få en 
fantastisk dag der hodet er skjerpet og 
kroppen er fornøyd. Det vil jeg ikke 
være foruten, derfor velger jeg gjerne 
bort de seine kveldstimene og det å 
være våken på natten. 

Det finnes ikke b-mennesker

andre mennesker. Hvis vi ser en film 
med emosjonell handling vil det gjøre 
noe med oss, akkurat som når vi får 
høre triste eller oppskakende nyheter på 
annen måte.  Det er viktig at foreldre 
styrer barn inn i gode rutiner når det 
gjelder slike arenaer. 

Fosterbarns situasjon
Alle barn trenger rutiner for å få gode 
dager og netter. Fosterbarn er en 
gruppe barn som kanskje mer enn noen 
trenger gode, faste rutiner. Når de 
opplever å bli tatt vare på av voksne, 
fører det til trygghet, som igjen kan 
bidra til at de sover godt på natten. 

Det som kan gjøre det ekstra 
vanskelig med fosterbarn, er hvis de 
jevnlig er på besøk hos foreldre med 
dårlige søvnrutiner og manglende 
grensesetting. Det er forståelig at 
foreldre ikke vil bruke den dyrebare 
tiden de er sammen med barnet sitt, til 

å kontrollere og formane  slik man må 
med barn. Det kan føre til at det blir så 
som så med rutiner. Dette går ut over 
fosterforeldre som skal få barnet inn i 
igjen i gode rutiner etter helgebesøket, 
men framfor alt går det ut over foster-
barnet som møter første skoledag i 
uken, med  trøtthet og mangel på 
konsentrasjon. Fosterforeldre bør derfor 
ta opp dette temaet, enten direkte med 
foreldrene, eller med saksbehandler 
som tar det videre med foreldrene. 

Det er viktig at temaet blir tatt opp 
med foreldre på en god måte der man 
går inn for å forklare hvorfor det er 
viktig for barnet. Når man får vite 
hvorfor dette er viktig, er det lettere å 
forholde seg til det enn en ordre som 
bare blir bestemt av andre. 

Avslutning
Vi er opptatt av å få med oss alt som 
skjer i verden. Vi vil møte alle de 

muligheter som finnes der ute, møte 
mennesker, møte kunnskap, møte 
underholdning. Og så glemmer vi det 
møtet vi skal ha med oss selv på natten. 
Vi må først og fremst prioritere dette 
møtet gjennom faste gode rutiner og 
gode livsstilsvalg.

Søvnen er et viktig møte med deg 
selv. Et møte med et dypere plan av 
deg. Dette møtet med deg selv, er 
kanskje ett av de viktigste møtene du 
gjør i løpet av døgnet. Det er derfor 
dette må prioriteres. For å prioritere 
søvn, må vi forstå hva søvnmangel gjør 
med oss. Denne artikkelen er ment å 
skulle bidra til slik kunnskap. Håper 
den har bidratt til at du velger søvn for 
deg selv og din familie. 

E

Heidi Hansen


