
Ett år går fort, väldigt fort. Knappt har vi hunnit svälja tomtegröten förrän semesterlistan ska skrivas på och knappt har sandalerna ställts undan 
förrän frågor om nyårsafton dyker upp. Här emellan ska vi hinna jobba, plugga, umgås, resa, handla, tvätta, träna - och så sova förstås. Fast innan 
vi gör det måste vi först ta itu med ogjorda sysslor, kolla datorn, skriva några sms, slänga ett öga på nästa program på tv´n och så vidare.  
Detta nummer av Balansen handlar om den livsviktiga sömnen - som allt för ofta prioriteras bort.  Kontaktuppgifter finns på nästa sida.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsan i Ale kommun ∙ December 2013

Varför är sömnen så viktig?
Sömnen är viktig för återhämtningen  
och en del av en god livsstil.
Bra sömnvanor är en viktig del av en god livsstil.  
Sömnen är nödvändig för att kroppen och hjärnan 
ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. Under 
sömnen aktiveras kroppens immunsystem och viktiga 
hormoner bildas samtidigt som produktionen av stress-
hormoner minskar.

Mycket tyder på att sömnen även påverkar vår aptit-
reglering och spelar därmed en viktig roll i utvecklandet 
av övervikt och fetma där man ser en koppling mellan 
dåliga sömnvanor och viktökning.

Hos barn där hjärnan växer snabbt och utvecklas är 
vilan mer viktig och sömnbehövet större än hos vuxna.

Tyvärr är det dock vanligt med sömnbesvär och  
cirka var tredje person har sömnproblem då och då. 
Vanligast är det hos kvinnor. För lite sömn påverkar 
bland annat vårt humör, vi kan få sämre minne och 
koncentrationsproblem. Ett barn som får för lite sömn 
kan upplevas som bråkigt och överaktivt istället för 
sömnigt.

Hur mycket sömn behöver vi?
När vi är nyfödda sover vi cirka  
16-19 timmar/dygn, sedan minskas vårt behov.
Nedanstående är genomsnittliga siffror på hur mycket 
sömn vi generellt behöver per dygn och kan inte över-
sättas rakt av till hur mycket sömn just du eller ditt barn 
behöver.

1-3 år 12-13 timmar 
3-6 år 11-12 timmar
6-12 år 10-11 timmar

12-19 år 9 timmar
Vuxna 6-9 timmar

Tips för en god sömn
Vi kan inte styra vår sömn med vilja men  
vi kan försöka skapa förutsättningar  
för en god sömn.

Nedan följer några förslag på vad man själv kan göra:
•  Varva ner en till två timmar innan läggdags.

•  Ta itu med stress och problem innan sänggåendet  
-skriv ner saker du behöver komma ihåg inför  
morgondagen på en lapp, då är det lättare att 
släppa tankarna på nästa dag.

•  Bestäm en tid när mobil och dator  
stängs av för dagen.

•   Ha regelbundna tider för sänggående  
och uppstigande.

•  Om du missat mycket nattsömn - försök ändå  
att undvika att sova på dagen. Då är det oftast 
ännu svårare att hitta en jämn dygnsrytm.

•  Motionera regelbundet.

– ”Den utsövde är sällan helt pessimistisk”  
Carl Hammarén
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Ständigt uppkopplad  
– aldrig avkopplad
Det finns studier som visar på att sociala  
medier orsakar sömnbesvär och stress  
samt är beroendeframkallande.
Vi är uppkopplade en stor del av dygnet och har 
svårt för att stänga ner. Cirka hälften av svenska 
folket har i dag tillgång till internet via mobilen. 
Hos unga 13-14 år har så många som ca 90 % en 
smart mobil.

Hur många använder inte mobilen som väckar-
klocka och har den liggandes på nattduksbordet? 
Då är det lätt att bara gå in en ”snabbis” på  
Facebook, eller Aftonbladet eller vad det än kan 
vara innan det är dags att sova. Får vi ett sms sent 
är det nog många av oss som tar upp mobilen och 
kikar vad som står. Det är lätt att vi med detta 
lägger oss allt senare, blir pigga igen då vi missat 
sömntåget och hjärnan får dessutom en massa ny 
information som ska bearbetas.

Tanken på att stänga av tv, dator och mobil tidigt på  
kvällen känns som en bra idé på morgonen. Men 
när kvällen åter kommer är det lika svårt som alltid 
att stänga av. Rädslan för att vara bortkopplad tycks 
större än behovet av att vara avkopplad, så därför 
förblir man uppkopplad – i kväll igen.

Våga stäng av mobilen och sov så gott!

Att tänka på inför 

aDVeNT, jul ocH Nyår för 
aTT öka DiN SäkerHeT!

 • Du ska ha minst en brandvarnare uppsatt i hemmet.  
Ta som vana att byta batterierna i brandvarnaren  

på 1:a advent.

• Det är så lätt att glömma ett litet ljus. Lämna aldrig ett 
rum med levande ljus. Den som tänder är ansvarig  

för att de släcks.

• Ljusstakar av obrännbart material som sten,  
keramik eller metall fungerar jättebra om man inte  
dekorerar med exempelvis mossa och garntomtar. 

Gör istället något snyggt med till exempel stenar, snäckor 
och glaspärlor. Levande eld i närheten av gardiner 

och julgranar är givetvis en risk.

• Tänk på hur du placerar värmeljus. De blir mycket 
varma undertill. Även flera ljus i grupp påverkar  

varandra och förbränns fortare med flera  
decimeter höga lågor.

Tips! På www.1177.se hittar du mer information  
och tips kring sömn och sömnbesvär, båda för barn, 

ungdomar och vuxna.

Visste du att?
Det viktigaste måttet på tillräcklig sömn hos 

vuxna är graden av pigghet, funktionsförmåga 
eller emotionell balans dagtid. Källa: 1177

att tänka på!
Barn mellan 4 och 9 år är ofta morgonpigga  
och vaknar tidigt oavsett när de gick och la sig.
Detta kan vara bra att tänka på när barnen ibland får 
vara uppe senare på kvällen med resten av familjen. Det 
är viktigt att man som vuxen ser till att barnet får de 
timmar sömn det behöver så att det inte får sömnbrist.

– ”att få ungarna i säng på kvällarna  
är som att trä pärlor på en tråd utan knut”  

Alice Babs


