
 
 

 

 

 

 
Guide: Sov godt - og undgå 

overvægt 

Motion og slankekure er ikke nok. Vil du have styr på vægten, 

skal du sove nok. Dårlig søvn giver nemlig overvægt, siger 

eksperterne. 

●●● 

 

Af Line Feltholt, januar 2012  
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Sov godt - og 

undgår overvægt 
 

Overvægt er en folkesygdom i 

Danmark. Hele 46,5 procent af 

alle danskere er overvægtige 

ifølge tal fra Statens Institut for 

Folkesundhed. For ringe søvn er 

et næsten lige så stort problem.  

Af Line Feltholt 

Flere danske undersøgelser viser, at op 

mod en tredjedel af os sover for lidt. 

Og manglende søvn og overvægt 

hænger tættere sammen, end de fleste 

af os ved. 

 

 

 

- Videnskabeligt er der ingen tvivl om, 

at problemer med for lidt og for dårlig 

søvn er forbundet med overvægt og 

fedme. Vi har i mange år fået ørerne 

tudet fulde af stress, kost og motion, 

men i virkeligheden er god søvn det 

vigtigste for vores sundhed og vægt, 

siger søvnekspert Mikael Rasmussen 

fra Center for Stress og Trivsel. 

Træthed giver tyk mave 

Også slankeforfatter Birgitte Nymann 

har gjort sig til stor fortaler for at 

indregne den gode søvn i enhver 

effektiv slankekur. 



 

 4 

 

Fakta: Derfor hænger søvn og 
sult sammen 

 
• Søvn er den væsentligste 
restitutionsfaktor, der findes. Søvnen er 
ikke en passiv, men en aktiv proces, og 
vores sult- og mæthedshormoner er langt 
hen ad vejen  reguleret af søvnen. 

• Når du sover for lidt, falder niveauet af 
det appetitkontrollerende hormon leptin, 
samtidig med at det appetitstimulerende 
hormon ghrelin stiger. Mangel på søvn 
øger også kortisol-niveauet, som er et 
hormon, der også øger appetitten. 

• Du bliver altså mere sulten af at sove 
for lidt, også selvom du egentlig er 
dækket ind rent energimæssigt, dvs. har 
spist tilstrækkeligt. Resultatet er, at du 
nemt kommer til at overspise - især søde 
og usunde fødevarer - når du er i 
søvnunderskud. 

- Uanset, om jeg bliver bedt om at give 

mine 10 eller to bedste slankeråd, så er 

søvn altid med. Søvn er sådan et godt 

slankeråd. Der er fem gange flere 

overvægtige blandt folk, der ikke sover 

nok. Og der er langt større risiko for at 

blive tyk på maven, når man ikke sover 

nok, siger Birgitte Nymann, der står 

bag bestsellerbøgerne ‘Flad mave for 

altid’ og ‘Tab fedtet punkt for punkt’, 

der begge  sætter fokus på, hvordan 

ubalance i hormonerne giver 

overvægt. 

Døgnrytmen er synderen 

Manglende søvn og overvægt hænger 

sammen netop på grund af hormoner. 

- Det går hårdt ud over balancen i 

vores sult- og mæthedshormoner, når 

vi ikke sover nok. Stressniveauet 

hæves, og der ryger en masse dårlige 

vaner på, når vi rykker rundt på 

døgnrytmen. Vores  behov for 

stimulanser stiger, og vi spiser mere 

og usundt, forklarer søvnekspert 

Mikael Rasmussen.   

Når vi generelt sover for lidt og for 

dårligt, skyldes det ifølge Mikael 

Rasmussen, at vi flytter alt for meget 

rundt på vores timer i løbet af et døgn. 

At føre en uregelmæssig livsstil, hvor 

sengetider varierer voldsomt, har store 

konsekvenser for vægten. 

Husk også motion 

En stor tysk undersøgelse af hele 

65.000 mennesker viser, at for hver 

time, du flytter rundt på i din 

døgnrytme, øger du risikoen for 

overvægt med hele 33 procent. Søvn er 

et af de nyeste forskningsområder i 

den videnskabelige verden, og der 

'sprøjtes nye data ud dagligt', som 

Mikael Rasmussen udtrykker det.  

 

- Men man kan ikke bare lægge sig ned 

og sove sig slank. Der er også andre 

dårlige vaner, der spiller ind. Men hvis 

man er overvægtig og ikke sover nok, 

så er det absolut søvnen, man bør 

sætte ind overfor som nummer et eller 

to på sin prioriteringsliste,  lyder 

opfordringen  fra Birgitte Nymann, 

der  ligesom Mikael Rasmussen ikke er 

et øjeblik i tvivl om, at overvægtige 

meget hurtigt vil opleve et vægttab, 

hvis de parrer motion med nok 

nattesøvn. 
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ADVARSEL 

 
Hvis de gode råd ikke virker 

Så gå til din læge. Søvnproblemer kan 
nemlig skyldes alvorlige ting som forhøjet 
blodtryk, snorken, fordøjelsesproblemer, 
depression, bekymringer eller angst. 

Tjek: Får du for lidt 

søvn? 

Kan du sige ja til flere af 

nedenstående tegn, får du højst 

sandsynligt for lidt søvn. 

√ Er du afhængig af et vækkeur? Hvis 

du slår ud efter slumre-knappen hver 

morgen, er det et klart tegn på 

søvnmangel. 

√ Bliver du døsig, når du kører bil? 

Søvnunderskud forøger betydeligt 

risikoen for at køre galt. 

√ Er du afhængig af kaffe? Hælder du 

kaffe ned hele dagen, kan et være et 

tegn på søvnmangel. 

√ Begår du fejl? Koncentrationen 

svigter, når du er træt. Du bliver 

distraheret og fanger færre fejl i dit 

arbejde. 

√ Er du glemsom? Har du svært ved at 

huske, kan søvnmangel være 

forklaringen. Søvnmangel påvirker 

korttidshukommelsen. 

√ Er du irritabel? For lidt søvn 

ødelægger humøret. Du bliver lettere 

trist, ængstelig og frustreret. 

√ Er du ofte syg? Immunforsvaret har 

brug for hvile. Får du for lidt søvn, kan 

kroppen ikke bekæmpe sygdom. 

Kilde: Søvnekspert Mikael 

Rasmussen, Center for Stress og 

Trivsel, www.sovekursus.dk 

 

Guide: Sådan får du 

en bedre søvn 

Kvalitetssøvn er afgørende, hvis 

du gerne vil tabe dig eller holde 

vægten. Lær her, hvordan du 

kommer til at sove bedre. 

1. Samme sengetid hver dag! 

Regelmæssighed er det bedste, du kan 

gøre for din søvn. Gå i seng og stå op 

på nogenlunde samme tid hver dag - 

også i weekenderne og ferierne. 

Begynder du at flytte rundt på dine 

sovetider, går det ud over dit indre ur. 

 

2. Brug lys og mørke rigtigt! Lys og 

mørke spiller en stor rolle for din 

døgnrytme og dit aktivitetsniveau. 

Sørg for at få masser af stærkt 

udendørslys om morgenen og 

formiddagen. Gør det modsatte om 

aftenen. Søvnhormonet melatonin 

produceres kun i hjernen, når det er 

mørkt. Så sørg for, at soveværelset er 

fuldstændig mørkelagt. 

3. Sæt tempoet ned! I vores travle 

hverdag sætter de færreste tid af til at 

geare ned 1-2 timer, før vi skal sove. Vi  
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har en forventning om, at vi fx kan 

blive siddende foran computeren og 

arbejde, lige indtil vi går i seng. Skab 

dig et soveritual, som gradvist leder 

dig over i søvnen. Det kan fx være at 

læse en bog. 

4. Ingen motion! Motion er sundt, 

men ikke et par timer før du skal sove. 

Motion får puls og blodtryk til at stige, 

og du producerer en masse 

stresshormoner og sukker, som giver 

kroppen energi. En krop, der er fuld af 

energi, kan ikke falde i søvn. 

5. Sov køligt! Temperaturen påvirker 

din døgnrytme, og da din 

kropstemperatur falder, når du sover, 

er det vigtigt, at der ikke er for varmt i 

soveværelset, for så har du svært ved  

 

at falde til ro. Du skal helst sove i 13-18 

grader. 

6. Nul fjernsyn! Tv hører ikke hjemme 

i dit soveværelse. For det første sætter 

tv gang i dine stresshormoner. For det 

andet forstyrres hjernen af alle lydene 

fra tv'et, også selvom du er faldet i 

søvn foran det. Det er heller ikke 

smart at tage tabletten eller 

smartphonen med i soveværelset. 

7. Tænk på noget rart! Bekymringer og 

frustrerede tanker, får din krop op at 

køre. Gør det til en vane at tænke på 

fem gode ting, inden du skal sove. 

Positive følelser får dig til at slappe af 

og falde til ro. 

 



 

 7 

 

Fakta: Så meget bør du sove 

 
Forskerne mener at have fundet det 
præcise tal på den optimale søvnlængde. 
The American Academy of Sleep 
Medicine anbefaler, at voksne sover 
mellem syv og otte timer hver nat, for at 
holde sig sunde. 

8. Køb en god seng! Køb den bedste 

seng, du har råd til. Du tilbringer otte 

timer i den hver nat. Størrelse og 

madrastype skal passe til din 

kropstype, så vægten fordeles 

optimalt. 

 

9. Undgå sene 'hapsere'! Mad sætter 

gang i fordøjelsen, og fordøjelsen 

holder dig vågen. Spis senest to timer 

inden sengetid. Og undgå drikke med 

koffein, som giver højere puls og 

blodtryk og blokerer for 

træthedssignalerne. Hold dig også fra 

alkohol, som giver en meget 

overfladisk søvn. 

10. Tag et varmt bad! Et varmt bad, en 

halv til en hel time før du går i seng, 

giver ro. Kropstemperaturen stiger i 

vandet, men når du går ud af badet, 

falder kropstemperaturen, og det er i 

sig selv søvndyssende. Det er nemlig 

præcis det samme, der sker, lige når 

du falder i søvn. 

Kilde: Søvnekspert Mikael 

Rasmussen, Center for Stress og 

Trivsel, www.sovekursus.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

 

Det ved forskerne 

For lidt søvn giver tyk talje. Sover du 

for lidt, vokser din talje. Det viser en 

svensk undersøgelse  af 400 kvinder i 

Uppsala. Taljemålene hos de kvinder, 

der sov mindst otte timer hver nat, var 

i gennemsnit ni centimeter mindre, 

end hos de kvinder, der kun sov fem 

timer per nat. Sammenhængen 

mellem søvn og talje var især tydelig 

hos unge kvinder. 

Natteravne tager på. Natteravne har 

en betydelig forhøjet risiko for 

inaktivitet og overvægt. Det viser en 

australsk undersøgelse fra  University 

of South Australia af en stor gruppe 

børn og unge. Forskerne kunne 

konstatere, at det er afgørende, 

hvornår du sover. Dem, der går tidligt 

i seng og står tidligt op, klarer sig 

bedre på vægt- og aktivitetsskalaen 

end dem, der går sent i seng og står 

sent op. 

For meget søvn feder også. Sover du 

for lidt, er du 35 procent mere 

tilbøjelige til at tage på end dem, der 

sover helt tilpas. Men sover du for 

meget, er det næsten lige så skidt. 

Dem, der sover for meget, er nemlig 25 

procent mere tilbøjelige til at tage på. 

Det viser en undersøgelse fra Laval 

University i Quebec, Canada. 

Træthed koster 549 kalorier. Er din 

nattesøvn for kort, vil du indtage flere 

kalorier i løbet af dagen, nemlig 549 i 

gennemsnit. Det viser en 

undersøgelser fra Mayo Clinic i 

Minnesota, USA. Her sov halvdelen af 

testpersonerne en god nats søvn, mens 

den anden halvdel kun sov to-

tredjedele af deres normale søvn. De 

trætte spiste 549 kalorier mere i løbet 

af dagen - uden, at deres forbrænding 

ændrede sig. 


