
 

 

	  
	  
Søvnunderskud	  påvirker	  din	  hjerne	  
I	  løbet	  af	  de	  seneste	  år	  er	  der	  kommet	  mere	  fokus	  på	  koblingen	  mellem	  søvnunderskud	  og	  et	  
øget	  energiindtag.	  Det	  betyder,	  at	  man	  i	  flere	  videnskabelige	  studier	  har	  påvist,	  at	  
søvnunderskud	  potentielt	  er	  en	  medvirkende	  faktor	  til	  overvægt.	  De	  præcise	  årsager	  er	  
endnu	  ukendt,	  men	  de	  forskellige	  studier	  har	  blandt	  andet	  vist,	  at	  søvnunderskud	  resulterer	  
en	  øget	  stimulering	  af	  appetitregulerende	  hormoner.	  	  
	  
I	  et	  nyligt	  publiceret	  studie	  [1]	  	  har	  en	  gruppe	  forskere	  kigget	  på	  hvilke	  områder	  i	  hjernen,	  
som	  påvirkes	  af	  et	  søvnunderskud	  og	  hvordan	  det	  påvirker	  vores	  lyst	  til	  bestemte	  madvarer	  
og	  evnen	  til	  at	  regulere	  energiindtaget.	  	  
	  
23	  unge	  raske,	  unge	  mænd	  og	  kvinder	  deltog	  i	  forsøget	  og	  skulle	  besøge	  forskernes	  
laboratorium	  ved	  to	  lejligheder.	  Den	  ene	  gang	  fik	  forsøgspersonerne	  lov	  til	  at	  sove	  en	  hel	  nat,	  
hvorefter	  de	  skulle	  se	  på	  80	  billeder	  af	  forskellige	  madvarer.	  Her	  blev	  de	  spurgt	  i	  hvilken	  grad,	  
de	  havde	  lyst	  til	  den	  enkelte	  madvare	  og	  på	  samme	  tid,	  målte	  man	  aktiviteten	  i	  forskellige	  
områder	  af	  hjernen.	  Den	  anden	  gang	  foregik	  på	  præcis	  samme	  måde	  bortset	  fra,	  at	  
forsøgspersonerne	  skulle	  holde	  sig	  vågne	  hele	  natten,	  men	  fik	  lov	  at	  spise	  ad	  libitum	  i	  løbet	  af	  
natten	  for	  at	  undgå	  at	  blive	  sultne	  undervejs.	  
	  
Ikke	  overraskende	  havde	  forsøgspersonerne	  en	  øget	  lyst	  til	  energirige	  madvarer,	  såsom	  chips	  
og	  chokolade,	  når	  de	  var	  i	  søvnunderskud.	  I	  præcise	  tal	  valgte	  forsøgspersonerne	  madvarer,	  
der	  indeholdt	  600	  kcal	  mere,	  end	  når	  de	  var	  udhvilet.	  Men	  det	  mest	  interessante	  resultat	  kom	  
fra	  scanningerne	  af	  hjernen.	  Her	  fandt	  forskerne,	  at	  søvnunderskuddet	  øgede	  aktiviteten	  i	  
amygdala,	  som	  blandt	  andet	  regulerer	  følelser	  og	  lysten	  til	  eksempelvis	  mad.	  På	  samme	  tid	  så	  
forskerne	  en	  signifikant	  reduceret	  aktivitet	  i	  frontallappen,	  som	  regulerer	  vores	  
beslutninger/valg.	  Med	  andre	  ord	  resulterede	  søvnunderskuddet	  i	  en	  øget	  lyst	  til	  mad	  og	  på	  
samme	  tid	  en	  reduceret	  evne	  til	  at	  vælge	  ”rigtigt”.	  	  
	  
Forskerne	  kontrollerede	  for	  forsøgspersonernes	  sultfornemmelse,	  og	  der	  var	  ingen	  forskel	  
mellem	  de	  to	  forsøg,	  hvilket	  indikerer,	  at	  sult	  ikke	  var	  den	  afgørende	  faktor	  i	  relation	  til	  lysten	  
til	  energiholdige	  madvarer	  efter	  et	  søvnunderskud.	  	  
	  



 

 

	  
Hvad	  betyder	  det	  for	  dig?	  
Resultaterne	  indikerer,	  at	  søvnunderskud	  ikke	  blot	  påvirker	  din	  appetitregulering	  
(hormonelt)	  eller	  øger	  dit	  energiindtag,	  fordi	  du	  er	  vågen	  flere	  timer	  i	  døgnet,	  men	  at	  
søvnunderskud	  potentielt	  påvirker	  områder	  i	  din	  hjerne,	  som	  nedsætter	  dit	  potentiale	  for	  at	  
vælge	  ”rigtigt”.	  	  
	  
Det	  er	  endnu	  et	  bevis	  på,	  at	  søvn	  er	  alfa	  omega.	  At	  søvn	  ikke	  bør	  minimeres.	  At	  søvn	  er	  vigtig	  
for	  alle	  dele	  af	  din	  krop.	  Hver	  en	  celle	  har	  behov	  for,	  at	  du	  lukker	  ned	  og	  får	  genopladet	  
batterierne.	  Søvn	  spiller	  formentlig	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  alle	  områder	  af	  kroppens	  og	  hjernens	  
velvære.	  	  
	  
3	  gode	  råd	  

-‐ Når	  du	  sidder	  foran	  fjernsynet	  og	  overvejer	  om	  du	  skal	  gå	  i	  seng	  eller	  se	  afslutningen	  
på	  et	  eller	  andet	  ”ligegyldigt”	  tv	  program,	  så	  spørg	  dig	  selv:	  ”Har	  jeg	  lyst	  til	  at	  have	  en	  
krop	  uden	  energi	  i	  morgen	  og	  en	  hjerne,	  som	  ikke	  fungerer	  optimalt?”	  

-‐ Fast	  sengetid.	  Sæt	  en	  alarm	  til	  at	  ringe,	  når	  du	  skal	  i	  seng.	  Dine	  gamle	  sengevaner	  
ændres	  ikke	  uden	  en	  hjælpende	  hånd.	  	  

-‐ Til	  dig	  med	  små	  børn:	  Jeg	  bliver	  ofte	  skudt	  i	  skoen,	  at	  jeg	  giver	  nybagte	  forældre	  dårlig	  
samvittighed,	  for	  det	  er	  umuligt	  at	  sove	  nok	  med	  små	  børn	  i	  huset.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  
det	  bedste	  råd	  er	  til	  jer,	  men	  måske	  handler	  det	  om	  at	  lade	  vasketøj	  være	  vasketøj	  og	  
sove,	  når	  barnet	  sover	  J	  
	  

Stay	  strong,	  stay	  graceful!	  Og	  sov	  godt!	  
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